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Innledning
Det er en generell forventning om at utviklingen av maritim transport av naturressurser fra
Nordvest-Russland til det internasjonale markedet gjennom Barentshavet, godstransport
mellom det europeiske og asiatiske markedet gjennom Den nordlige sjørute (NSR) og
stykkgods/oppstrøms last til petroleumsindustrien i russisk Arktis vil øke betraktelig i årene
som kommer.
Den forventede økende godstrafikken vil skape større krav til bedre og mer fleksible og
kostnadseffektive logistikkløsninger, hvor tilgangen til moderne havneinfrastruktur for
omlasting, lagring og redistribusjon av last vil være et nøkkelelement. Slike havner vil også
representere en plattform for utvikling av internasjonal handel med råvarer, produksjon og
foredling på stedet.
Utviklingen av denne typen havneanlegg i de ressursrike Nordområdene er objektivt sett både
i norsk og russisk interesse, men også av betydelig interesse for Finland og andre EU-land,
samt land i Asia, som ønsker å etablere et sterkere fotfeste her.
Dette burde derfor i prinsippet ikke være gjenstand for konkurranse mellom Russland og
Norge, men gjenstand for samarbeid.
Også Island arbeider aktivt for å posisjonere seg i det internasjonale transportbildet, som et
alternativ eller supplement til et havnesamarbeid mellom Norge-Russland i nord. Island
ønsker å dra nytta av sin gunstige beliggenhet på aksen Den nordlige sjørute - USA, og er i
framskreden dialog med bl.a. Kina og Tyskland om planer og konsept for utvikling av en
havneinfrastruktur som kan betjene transport fra og til Asia.
For selskap som opererer i det internasjonale markedet vil tilgang til gode og isfrie
havneanlegg med god infrastruktur i Nord-Norge ha mange fordeler, lik det også vil være for
maritime transportoperatører som benytter Den nordlige sjørute og for petroleumsselskap som
i fremtiden utvikler og driver felt i det østlige Barentshavet og på kyststrekningene i den
arktiske delen av Nordvest-Russland.
Gjennom en tidligere studie har vi gjennomført en omfattende dialog med relevante
kommersielle aktører og offentlige institusjoner i Nordvest-Russland, både for å presentere
prosjektet og for å kartlegge potensielle partnere for Sør-Varanger kommune ved en
videreutvikling av Kirkenes havn.
Russland har vært vårt hovedfokus, da russisk interesse og støtte vil være en forutsetning for
gjennomføring av prosjektet. Idéen er også presentert for kommersielle aktører,
havnemyndigheter og relevante offentlige institusjoner i Norge og Finland.
Basert på denne forutgående prosessen har en gjennom denne studien sett nærmere på det
trafikkmessige og kommersielle grunnlaget for å kunne utvikle Kirkenes havn til å bli et
sentralt maritimt knutepunkt for omlasting, mellomlagring og redistribusjon av varer og annet
gods på aksen Europa/USA – Russland/Asia langs Den nordligste sjøruten.
Som følge av det fokus som er valgt, er fiskeri og cruise (passasjerfrakt) utelatt fra studien.
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Bakgrunn
Sør-Varanger kommunestyre vedtok 27. februar 2013 at Leirpollen i Bøkfjorden, nordvest for
Kirkenes, skulle utvikles til framtidig stamnetthavn i kommunen. Samtidig ble det bestemt at
det skal iverksettes arbeid med kommunedelplan for Tømmernes, som Leirpollen inngår som
en del av. Her ønsker kommunen å tilrettelegge for havne- og industriutbygging til
petroleumsrelatert næring.
Kirkenes med kaier og havnearealer, som i dag benyttes til sjørelatert og annen industri, har
ikke utbyggingsmuligheter i den størrelsesorden som er påkrevd for bl.a. større
petroleumsrelaterte aktører, og for mellomlagring av store volum. Det vurderes derfor som
nødvendig å legge slik aktivitet utenfor eksisterende havneområder. Kommunen ønsker at
denne aktiviteten etableres med nærhet til annen type industri og næringsaktivitet, bysentrum
og tilhørende boligområder.
Vedtaket i februar 2013 var en konsekvens av et mangeårig arbeid i kommunale regi med å
utvikle en bedre maritim infrastruktur og tilknyttet transportinfrastruktur på land i Kirkenes
havn, for gjennom dette å gjøre kommunen konkurransedyktig i forhold til både
petroleumsrelaterte oppdrag knyttet til utviklingen i Barentshavet og på russisk sokkel, og i
forhold til Barentshavets økende betydning for internasjonal handel og transport av varer og
tjenester fra Nordvest-Russland og gjennom Den nordlige sjørute.

Figur 1 – Kart som viser områder omkring Kirkenes, hvor det pågår prosesser for utvikling
av nye maritime industriarealer med kaianlegg. Kilde: Nord24
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Denne strategiske satsingen startet i 1998-1999 med utvikling av en dypvannskai og det
tilknyttede maritime industriområdet mellom Haganes og Prestøya, og har senere blitt
videreført gjennom samarbeidet med Tschudi Kirkenes AS om utviklingen av Kirkenes
Industrial Logistic Area (KILA) på Slambanken i Langfjorden. Kommunens arbeid med å
tilrettelegge Tømmerneset som nærings- og industriområde er både en videreføring av
arbeidet med KILA, og en prosess for å knytte andre maritime industriprosjekt (Gamneset,
Pulkneset og Leirpollen) sammen i en felles tilrettelegging.
De pågående industriprosjektene utvikles i privat regi, med unntak av KILA, som er et
offentlig-privat samarbeidsprosjekt. Med kommunens satsing på utvikling av Leirpollen som
ny havn i Kirkenes foretas det både et strategisk grep for å utvikle en maritim infrastruktur i
umiddelbar nærhet til de øvrige industriprosjektene, og et grep for å løse kommunens kritiske
mangel på havnerelaterte industriarealer med langsiktig utviklingspotensial.
Tilgangen til gode kaier, god plass på land og god transportinfrastruktur til og fra havnen er
en vesentlig forutsetning for at Kirkenes skal kunne framstå som en attraktiv tjenesteleverandør for petroleumsindustrien og internasjonale transportører og vareeiere. I det globale
handelsbildet ligger en havns muligheter ikke bare i det å yte effektiv lossing, lasting og
lagring av gods, men også i mulighetene for mellomlagring, redistribusjon, produksjon – og
internasjonal handel (trading) med last som kommer inn. Dette siste er særlig relevant for
råvarer fra Nordvest-Russland eller gjennom Den nordlige sjørute, men kan også gjelde andre
typer varer fra f.eks. Asia, som sendes som multi- eller intermodal transport.
I et slikt perspektiv, som inneholder mange muligheter, er det viktig at Sør-Varanger
kommune gjør en nøye vurdering av hvilke muligheter en har for å utvikle havnen i en eller
flere ønskede retninger, hva dette forutsetter – og hvordan en kan nå slike mål.
Dette krever en grundig kartlegging med kritisk vurdering av både egen, teoretisk kapasitet,
og potensiell konkurranse fra andre havner.
En utvikling av havnen mot det internasjonale fraktmarkedet vil forutsette aktivt arbeid
overfor vareeiere, transportører og potensielle investorer i inn- og utland, hvor kommunens
fortrinn må presenteres og selges inn. Dette arbeidet bør inngå i en mer helhetlig strategi for
utvikling av infrastruktur og næring, forankret hos kommunen.
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Studiens målsetting
Målsettingen med mulighetsstudien har vært å vurdere dagens situasjon og utviklingstrekk
knyttet til maritim godstransport gjennom Barentshavet til forskjellige destinasjoner, og å
vurdere hvordan Sør-Varanger kommune eventuelt kan påvirke og dra økonomisk nytte av
denne utviklingen gjennom sitt arbeid med utvikling av Kirkenes havn og nye industriarealer
knyttet til maritim sektor.
Mulighetsstudien inngår som første ledd i en prosess i tre deler. Den neste delen er knyttet til
de pågående kommunale og statlige prosessene med sikte på lokalisering og planlegging av
infrastruktur for ny stamnetthavn i Kirkenes, mens forretningsutvikling i tilknytning til en
utvidet havneinfrastruktur vil bygge på bl.a. resultatene av denne forstudien og hvilken
offentlig-privat havneinfrastruktur som etableres i kommunen:
1. Presentere en analyse av hva som er de faktiske utfordringer og muligheter knyttet til
internasjonal maritim transport gjennom Barentshavet, til framtidig offshore
petroleumsvirksomhet på norsk og russisk sokkel og langs Den nordlige sjørute;
2. Vurdere hvilken havneinfrastruktur/ lokalisering som er nødvendig å få på plass i SørVaranger for å utnytte summen av eventuelle muligheter som avdekkes i tilknytning til
dette – både på kort og litt lengere sikt;
3. Utvikle skisse til konseptualisering/forretningsplan for utvikling av kommersiell
offentlig-privat havneinfrastruktur i Kirkenes; primært utviklet i samarbeid med
russiske og evt. andre europeiske havner, og med deltakelse av internasjonale
forretningsaktører og investorer.
Gjennom forstudien har en hatt som mål å gjennomføre følgende undersøkelser og analyser:
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Kartlegging av den faktiske utviklingen innenfor havner og kommersiell skipsfart i
Nordområdene, samt de største aktørenes ambisjoner og utviklingsplaner;



Drøfte hvordan havneaktører og andre maritime aktører i Norge og Russland eventuelt
kan dra fordeler av transportutviklingen i nord;



Synliggjøring av Russlands og Kinas interesse, ambisjoner og potensial for utvikling
av maritime transportknutepunkt ved Barentshavet. Dette i tilknytning til en forventet
økende kinesisk maritime transport av gods mellom Asia og Europa/USA gjennom
Den nordlige sjørute, samt landets økende fokus på naturressurser i Arktis.



Vise hvordan den maritime utviklingen i nord eventuelt kan skape et lokalt grunnlag
for utvikling av internasjonalt forretningssamarbeid knyttet til maritim transport
gjennom Barentshavet:
o videreutvikling av eksisterende kommunal havneinfrastruktur i Kirkenes;
o anvendelse av den planlagte offentlig-private forsyningsbasen KILA i
Langfjorden;
o utvikling av en ny stamnetthavn på Leirpollen, i Høybukt Vest eller på
Tømmerneset Vest;
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o synergier av den planlagte oljeterminalen Norterminal AS på Gamneset i
Korsfjorden;
o anvendelse av den planlagte offshorebasen Kirkenes Maritime Park på
Pulkneset i Korsfjorden.
For å etablere en nødvendig situasjonsforståelse har en bl.a. søkt å besvare en del sentrale
spørsmål av stor betydning for utvikling av maritim trafikk i nord:
1. Hva er status for internasjonal maritim last som passerer gjennom Barentshavet i dag?
Den nordlige sjørute og havner nordvest i Russland; forventet utvikling for de
nærmeste årene. Vurdering av trafikkbildet knyttet til fremtidig offshore
petroleumsvirksomhet i Barentshavet Øst, Pechorahavet og Karahavet.
2. Hvilke muligheter har de nordligste norske og russiske havnene i dag for å håndtere
last med det nåværende transportbildet? Vurdering av det eksisterende volumet av
maritim last og forventet utvikling basert på dette, men uten å ta høyde for endringer
knyttet til de globale markedene.
3. Hvilke muligheter har Kirkenes havn i forhold til den fremtidige utviklingen i nord?
Vurdering av status og eksisterende planer for utvikling av maritim logistikk og
skipsfart andre steder i nord, i Troms, Finnmark, Murmansk og Arkhangelsk.
4. Hva tilsier at en omlastningshavn kan være aktuell med dagens transportsystemer, og
hva må evt. endres? Er det relevant med omlasting for det russiske markedet, f.eks.
gjennom distribusjon av mindre deler av en last – og i så fall hvilke type varer?
5. Hvilken type gods er realistisk for omlasting knyttet til NSR; vurderinger knyttet til
mineraler, petroleum, bulk og container.
6. Arkhangelsk med en fremtidig Belkomur-forbindelse; er dette en rute som kan ha en
effekt for Sør-Varanger?
7. Hvordan vil utviklingen av Murmansk Transport Hub kunne påvirke utviklingen av en
internasjonal omlastingshavn i Sør-Varanger?
8. Status for de nordligste havnene – hva de kan tilby/håndtere i dag? Sammenligning
med Murmansk og Arkhangelsk, Rotterdam, havner på Island og i USA.
Selv om en innledningsvis har hatt en forventning om at olje, malm og kontainere vil være de
mest interessante laster i et nær-framtidsscenario, vil prosjektet se på alle relevante typer gods
for transport.
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0 Sammendrag/konklusjoner
Kapittel 1 - Kirkenes havn
er preget av betydelig trafikkvekst, som allerede i dag tidvis skaper problemer for en mest
mulig effektiv trafikkavvikling. De siste seks årene er trafikken økt med 36%, hovedsakelig
knyttet til utenriksfart. Godsomsetningen er mangedoblet på to år i tilknytning til omlasting av
russisk råolje. Samtidig går omsetningen av tørrbulk kraftig tilbake ved konkursen i
Sydvaranger Gruve ved utgangen av 2015, men et betydelig volum opprettholdes likevel
gjennom eksport av pukk til utbygging av russisk petroleumsprosjekt i Karahavet.
I det store bildet er omsetningen av stykkgods og fisk relativt ubetydelig over Kirkenes havn,
og container er i dag så godt som helt fraværende. Leveransene av fisk har de siste fem årene
ligget på mellom 15 000 og 30 000 tonn, og trafikken vil neppe øke vesentlig da Russland
driver en aktiv fiskeripolitikk for å få fiskeflåten til å levere mer hjemme.
Sør-Varanger kommune og private investorer arbeider på flere hold for både å trekke mer
maritim aktivitet til havnen gjennom næringsutvikling, og for å bygge opp kapasitet til å
betjene en mer diversifisert maritim gods- og servicetrafikk. Flere av disse prosjektene skal
være delvis gjennomført eller inne i en utbyggingsfase før 2020, men manglende avklaring
m.h.t. endelig lokalisering av en ny stamnetthavn skaper i dag usikkerhet knyttet til utvikling
av infrastruktur på land og finansiering av denne.
På lengere sikt skal også tilknyttet transportinfrastruktur til Sør-Varanger forbedres gjennom
oppgradering av veiforbindelse innenfor rammen av Nasjonal transportplan og EUs
transeuropeiske transportnettverk TEN-T. Kirkenes havn inngår også i TEN-T.
Tidsperspektiv for planlagt og mulig industri- og infrastrukturutvikling i Kirkenes havn
Før 2020
2020-2025
Etter 2025
KILA
Kirkenes Maritime Park
Norterminal
Ny stamnetterminal
Utbedring av E105
Utbedring av E6
Jakobsnes Utvikling (usikkert prosjekt)
Jernbaneforbindelse (usikkert prosjekt)

Tabell 1 – Tidsperspektiv for planlagt og mulig industri- og infrastrukturutvikling i Kirkenes
havn. Kilde: Statens veivesen og den enkelte industriaktør
Kapittel 2 - Dagens trafikkbilde
Internasjonal skipstrafikk i havområdet mellom Tromsø og Russland samlet sett økt med 35%
siden 2012, og teller i dag omkring 4 600 fartøybevegelser. Tre fjerdedeler av denne trafikken
er internasjonal transitt til og fra Russland, eller trafikk mellom Russland og norske havner.
Det er også her trafikkveksten hovedsakelig foregår.
Den sterkeste veksten har foregått innenfor de fire hovedgruppene tørrbulk, våtbulk/tankfart,
stykkgods og offshore-/spesialfartøy.
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For Kirkenes havn representerer denne utviklingen imidlertid ingen vesentlige utfordringer
eller muligheter i dagens situasjon - om en ser bort fra transport av råolje fra den russiske
terminalen Varandey i Pechorahavet, som allerede omlastes i Bøkfjorden ved Kirkenes.
Godstrafikken domineres av russisk eksport av bulk i form av råolje, lettolje, kull, jernmalm
og mineralgjødsel til Europa. Russisk import sjøveien via Barentshavet og gods i transitt
gjennom NSR er til sammenligning meget liten og diversifisert. Her er det imidlertid en vekst
innenfor container. Også stykkgods er i betydelig vekst, men er hovedsakelig knyttet til
pågående utbygging av Yamal LNG med utskipingshavnen Sabetta i Karahavet.
Godstrafikken gjennom Barentshavet går stort sett innom Murmansk havn, men med
oljeomlasting og tørrbulk i form av jernmalm og pukk var Kirkenes i 2015 den nest største
havnen.
De øvrige nordlige havnene Tromsø, Alta, Hammerfest, Honningsvåg og Arkhangelsk er
preget av relativ jevn aktivitet, hvor eksport av LNG er dominerende i Hammerfest,
mineraleksport (nefelinsyenitt) fra Lillebukt på Stjernøya er dominerende i Alta og eksport av
kull, lettolje og trevirke dominerer i Arkhangelsk. Dette er en trafikk som disse havnene er
kapasitetsmessig tilpasset i dag.
Kapittel 3 - I et europeisk perspektiv
står Kirkenes havn for en betydelig andel av den maritime fraktfarten til og fra Murmansk
havn gjennom Barentshavet. Denne trafikken er imidlertid hovedsakelig russiske
shuttletankere, som går innom Murmansk i trafikk mellom Pechorahavet og Kirkenes, hvor de
foretar omlasting fra skip til skip (STS-operasjoner).
Rotterdam og Amsterdam er de viktigste mottakshavnene for russisk petroleum.
Ut over dette er det stor bredde i destinasjons- og opprinnelseshavner i den internasjonale
godstrafikken gjennom Barentshavet.
Kapittel 4 - Godssammensetningen i Barentshavet
i trafikken mellom Russland og Europa representerer i dag tilsynelatende ikke noe større
forretingspotensial for Kirkenes havn, ut over det en allerede har fått på plass i tilknytning til
petroleum. Dagens frakt av olje, mineraler, kull, tømmer og annen last er hovedsakelig
eksport fra de russiske havnene Dudinka, Arkhangelsk, Kandalaksha og Murmansk. Den er
vel etablert gjennom salg, marked og logistikk, hvor vareeieren selv som regel ivaretar disse
funksjonene gjennom en vertikal forretningsstruktur. Volum og gods holder seg dessuten
nokså stabilt.
Fartøyene som benyttes er stort sett tilpasset trafikken de opererer i, både m.h.t. type og
størrelse.
Dominerende eksportører av bulkprodukter er oljeselskapene Gazprom og Lukoil,
kullselskapene UKUZ (Mechel), Taltek (Yukas Holding) og SUEK, samt mineralgjødselprodusentene PhosAgro og EuroChem.
Importen til Russland gjennom Barentshavet er meget lav og med varierte godstyper.
Over Sabetta havn i Karahavet har det i 2014 og 2015 vært en betydelig og økende omsetning
av stykkgods, som forventes å fortsette i 2016 og 2017. Denne trafikken imidlertid knyttet til
byggingen av Yamal LNG med en tidshorisont på ytterligere 3-5 år. Havnens rolle etter dette
er imidlertid usikker, ut over en omfattende eksport av LNG.
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Kapittel 5 - Transportørene
bak den internasjonale godstrafikken gjennom Barentshavet, dvs. driftsselskapene og
rederiene, representerer i form av eventuelt samarbeid kun et begrenset potensial for utvikling
av Kirkenes havn i dag. Dette som følge av type fartøy/gods, omsetning og fraktmønster
mellom Russland og Europa. Kunnskap om disse selskapene er imidlertid viktig å ha med seg
i den videre prosessen, da endringer i godstype, destinasjonshavn og seilingsrute kan skape
basis for at også Kirkenes i noen sammenhenger kan inneha en kommersiell rolle i denne
trafikken.
I en slik sammenheng vil både vareeier, transportør og salgsledd være relevante
samtalepartnere for Kirkenes havn, avhengig av hvordan omsetning og frakt organiseres i det
enkelte tilfellet.
Dagens frakt gjennom Barentshavet domineres av russiske rederier med adresse i Russland
(28%) eller på Kypros. Imidlertid er også andre nasjoner, som f.eks. Tyskland og Hellas,
relativt godt representert i denne trafikken, med omkring 10% hver av det samlede antall
fartøy.
Godstrafikken på Russland i nord drives av omkring 20 rederier, men der er i tillegg et stort
antall aktører i spotmarkedet. For Kirkenes havn kan særlig det norske rederiet Wilsons sterke
posisjon i markedet for stykkgods mellom Russland og Europa i nord være nyttig å følge opp
gjennom en dialog hvor en bl.a. ser nærmere på om utviklingen vil kunne skape grunnlag for
at også Kirkenes havn kan få en kommersiell rolle her.
Kapittel 6 - Russisk produksjon og transport av petroleum
representerer et betinget utviklingspotensial for Kirkenes havn gjennom frakt av
petroleumsprodukter fra russiske terminaler i Pechora- og Karahavet. Kirkenes er allerede
omlastingshavn for råolje fra Varandey, og bør kunne fortsette med dette også når terminalen
øker sin kapasitet.
Råolje fra Prirazlomnoye og Novy Port vil imidlertid å gå utenom Kirkenes ved at GazpromNeft omlaster denne i Kolafjorden ved Murmansk.
I april 2016 signaliserte også Lukoil signalisert at selskapet vurderer å omlaste en betydelig
del av sin olje i Kolafjorden i fremtiden, men at en fortsatt vil la det meste gå via Kirkenes.
Utviklingsperspektiv for russisk petroleumstransport til havs
Pågående
Før 2020
2020-2025

Etter 2025

Varandey olje
Prirazlomnoye olje
Novy Port olje
Yamal LNG
Arctic LNG
Pechora LNG
Tanalau olje
Arkhangelsk havn
Murmansk havn

Tabell 2 – Utviklingsperspektiv for russisk petroleumstransport til havs i nord. Kilde:
Bambulyak/Frantzen/Rautio (2016)
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IPC Groups Taimyrneftegazdobychas planlagte Tanalau-terminal i Yenisey er også
interessant for Kirkenes, da fartøystørrelsen som benyttes er lite økonomisk for frakt langt
nedover i Europa.
Eksport av russisk LNG kan representere en mulighet for Kirkenes, selv om denne frakten i
sommersesongen helt eller delvis skal gå sjøveien østover gjennom NSR til Kina, og Yamal
LNG også har gjort avtale om levering med LNG-fartøy til Zebrügge. Slike avtaler er ikke
inngått for de mer uferdige prosjektene Pechora LNG (Rosneft) og Arctic LNG 1-3
(Novatek), og det kan være interessant for de russiske selskapene å benytte en LNG-terminal
ved Kirkenes, om et slikt tilbud foreligger. Denne kan enten inngå som en utvidelse av StoltNielsens Norterminal, eller må utvikles som et separate prosjekt med andre eiere.
I sum representerer dette et last- og trafikkpotensial som vil fordre betydelige utvidelser i
havneinfrastruktur og maritimt tjenestetilbud i Kirkenes havn.
Kapitel 7 - Offshore petroleumsvirksomhet i det østlige Barentshavet
representerer et meget interessant potensial for Kirkenes havn allerede innenfor en relativt
kort tidshorisont. Leteboring i lisenser som tildeles i 23. konsesjonsrunde på norsk sokkel vil
begynne tidligst i 2017, og i løpet av 2018 er det ventet at russiske Rosneft vil begynne
leteboring på russisk sokkel. Det vil i tillegg foregå en del seismikkvirksomhet i forkant av
leteaktiviteten, selv om mye av dette arbeidet allerede er utført i tilknytning til 23. runde.
Resultatene av denne virksomheten er vanskelig å forutsi, da østlig del av norsk sokkel i
Barentshavet hittil ikke har svart til forventningene hva angår drivverdige funn av olje. Også
Lundins boring på PL 708 i blokk 7130/4 kalt "Ørnen", tildelt helt øst i 22. runde, var tørr.
Imidlertid har en både kunnskap og gode indikasjoner på at det det under havbunnen i det
østlige Barentshavet kan ligge store gassforekomster.
Leteboring i Barentshavet sørøst vil ventelig medføre aktivitet over både Hammerfest og
Kirkenes havn, med til sammen 750-950 anløp på årsbasis, om en legger til grunn at tre rigger
er i aktivitet samtidig. Tidsperspektivet for denne forsynings- og støttevirksomheten vil
imidlertid henge tett sammen med hvilke funn som gjøres. Og selv drivverdige funn medfører
ikke nødvendigvis en hurtig beslutning om feltutbygging i et internasjonalt marked preget av
svært lave priser. En kan få en situasjon hvor leteboring følges av en periode med lengere
stillstand i påvente av f.eks. bedre markedsutsikter.
Dagens havneinfrastruktur i Kirkenes vil med noen tilpasninger kunne ta unna mye av
trafikken knyttet til letevirksomhet, og om en får på plass planlagt forsyningsvirksomhet i
Korsfjorden og/eller på Slambanken i Langfjorden, vil en betydelig kapasitet. Med kun noen
timers ekstra gangavstand til Hammerfest er imidlertid usikkert om oljeselskapene og
baseselskapene vil være interessert i å gjøre grunnlagsinvesteringer lenger øst så lenge en kun
kan forvente å skulle betjene en letefase med et lite antall rigger i området. "Ørnen" er den
foreløpig østligste brønnen boret på norsk sokkel, men all supplyvirksomhet gikk fra
Hammerfest. I dagens markedssituasjon må en forvente at selskapene har ekstra sterkt fokus
på kostnadssiden.
Ved drivverdige funn i Barentshavet sørøst vil det i alle fall ta noen år før feltutbygging vil
kunne besluttes, planlegges, godkjennes og igangsettes. Dette er et tidsvindu hvor Kirkenes
kan vurdere behovet for ytterligere infrastrukturtiltak i havnen. Slike tiltak vil avhenge mye
av hvilke utbyggings- og eksportløsninger som velges i fremtiden.
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Tidsperspektiv for mulig offshore petroleumsaktivitet over Kirkenes havn
Før 2020
2020-2025
Etter 2025
Seismikk og leteboring norsk sokkel
Leteboring russisk del Barentshavet
Feltutvikling
Mulig ilandføring

Tabell 3 – Tidsperspektiv for mulig offshore petroleumsaktivitet over Kirkenes havn. Kilde:
PetroArctic, Rosneft og oljeselskapenes historikk på norsk sokkel etter 2000
Kapittel 8 – Den nordlige sjørute (NSR)
representerer i dagens situasjon ikke et utviklingspotensial for Kirkenes havn på kort og
mellomlang sikt. Både trafikkens størrelse, karakter og utvikling gir liten grunn til optimisme
med tanke på at havnen vil 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, utelukkende med tanke på
trafikken til og fra NSR.
Også initiativ for 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 ikke gitt noe
resultat; mens store europeiske operatører innen maritim tungløft innledningsvis vurderte bl.a.
Kirkenes havn 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
industriutviklingsprosjekt langs NSR.
Utvinning av kull på Taimyrhalvøya med utskiping over Dikson i Karahavet representerer
imidlertid et stort potensial for Kirkenes havn i fall en lykkes å dra denne trafikken hit.
Utskiping av syv til 10 millioner tonn årlig vil kunne generere fra 90 til 130 anløp til Kirkenes
for omlasting. I tillegg vil en ha 60 til 85 utgående transporter av kull fra Kirkenes til Europa,
forutsatt at disse er bulkskip på 115 000 tonn dødvekt (Aframax-størrelse). Dette vil trolig
kreve investeringer i utvidet havneinfrastruktur.
Det russiske transportministeriet har utarbeidet følgende prognose for varestrømmen langs
NSR i årene som kommer:

Vestlig retning
Østlig retning
Transitt
Totalt

Forventet godsutvikling på NSR (millioner tonn)
2016
2020
9,6
24,7
18,8
34
1
5
29,4
63,7

2030
37,7
42,5
5
85,2

Tabell 4 – Forventet godsutvikling på NSR (millioner tonn). Kilde: Russlands
transportministerium
Kapittel 9 – Russisk mineralindustri
representer i dag heller ikke et utviklingspotensial for Kirkenes havn, om en ser bort fra den
nevnte utviklingen knyttet til kull på Taimyrhalvøya; havnen har med dette lite å hente med et
framstøt mot russiske mineralnæring. Eksporten av tørrbulk fra Russland er nedstrøms, og vil
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i hovedsak fortsette med dagens mønster fra havnene Murmansk, Kandalaksha, Arkhangelsk
og Dudinka.
Volumet vil ventelig øke etter hvert som markedspriser skaper grunnlag for dette, og en vil
kanskje også få en begrenset eksport over Sabetta havn i Karahavet om denne havnen en gang
i fremtiden knyttes til det sentrale jernbanenettet. Dagens forutsetninger for tørrbulk i transitt
gjennom NSR er primært eksport østover fra Murmansk/Arkhangelsk, lik en har sett i form av
spredte laster av jernmalm og kull fra Murmansk.
I fremtiden kan det imidlertid utvikles ny gruvedrift på industrimineraler langs NSR, basert på
nye funn. Dette kan gjøre omlasting aktuelt ved eksport vestover, og representere nye
muligheter for Kirkenes. Utviklingen på gruvesektoren nordvest i Russland bør derfor følges
av Kirkenes havn.
Kapittel 10 – Trafikkprognoser for 2030
Basert på utviklingstrekkene for internasjonal trafikk gjennom NSR og det østlige
Barentshavet har vi utarbeidet følgende prognose for godstrafikk fram til 2030, inkl. trafikk i
ballast:
Faktisk og prognostisert godstrafikk mellom Russland og Europa i nord samt på NSR fram til 2030
(antall fartøyseilaser)
2014
2020
2030
Murmansk
1 290
1 754
2 967
Arkhangelsk
361
455
628
Pechorahavet (petroleum)
176
494
736
Karahavet (petroleum)
4
726
1 614
Karahavet (kull)
0
220
220
Transitt på NSR
22
50
91
Destinasjonstrafikk NSR
143
200
300
SUM skipsbevegelser
1 996
3 899
6556

Tabell 5 – Faktisk og prognostisert godstrafikk mellom Russland og Europa i nord samt på
NSR fram til 2030. Antall fartøyseilaser. Kilde: Nor VTS, Atomflot, CNIIMF,
Bambulyak/Frantzen/Rautio
For Kirkenes havn vil leteaktivitet i Barentshavet sørøst gjennom de kommende 4-5 år
ventelig generere et relativt begrenset antall anløp av supplyfartøy og andre støttefartøy, i et
omfang som kan bli på samme nivå som vi har sett i seismikkfasen. Dette vil være viktig for
lokale tjenesteleverandører og kan bidra til å utvikle eksisterende og planlagte basefunksjoner
i Langfjorden, Kirkenes og Korsfjorden. Det vil imidlertid neppe alene være nok til å forsvare
større investeringer i ny havneinfrastruktur.
Ved eventuelle drivverdige funn av gass og kondensat vil det fortsatt være et spørsmål om
markedet vil være godt nok til å forsvare en umiddelbar utbygging, eller om en blir nødt til å
la funnene ligge i bero noen år i påvente av en bedre, langsiktig prisutvikling.
Ved eventuelle funn av olje vil utbyggingsløsning og tempo være to sentrale elementer. En
feltutbygging vil ut fra tidligere erfaring på norsk sokkel ikke ha oppstart før tidligst 5-7 år
etter at drivverdige funn er konstatert, men kan få stor betydning for utviklingen i Kirkenes
havn. Også en produksjonsfase basert på komplette subsealøsninger, hvor petroleum ikke
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ilandføres for eksport, vil være interessant for Kirkenes da det vil kunne være behov for
omfattende kontroll- og vedlikeholdsfunksjoner for feltet.
For Kirkenes havn er det i planleggingssammenheng av betydning at antall fartøy i
godstrafikk til og fra Russland gjennom Barentshavet trolig vil tredobles fram til 2030. Da er
ikke godstrafikk knyttet til eventuell feltutvikling i østlig del av Barentshavet tatt med i
anslaget, og en har videre lagt til grunn at 50% av den russiske LNG-produksjonen i Sibir går
via NSR.
Vi legger i tillegg til grunn at den lokale aktiviteten knyttet til gruvedrift vil gjenopptas i
tidsrommet 2020-2030. Denne vil ventelig baseres på produksjon av pellets, som gir redusert
utskiping men samtidig trolig generering av noe tilknyttet trafikk i form av gassleveranser til
smelteverket.
Faktisk og prognostisert trafikkutvikling knyttet til bulk og offshore i Kirkenes havn (antall anløp)
2014
2015
2020
2030
Jernmalm
36
36
0
35
Råolje
31
164
177
212
Kull
0
0
150
215
Offshorevirksomhet
196
64
190
380

Tabell 6 – Faktisk og prognostisert trafikkutvikling knyttet til bulk og offshore i Kirkenes havn
(antall anløp) fram til 2030. Kilde: Kirkenes havnevesen, Polarbase, Norterminal, Lukoil,
Tschudi og Vostokugol
Kapittel 11 – Prognose for havnene Murmansk og Arkhangelsk
Godstransporten over Murmansk og Arkhangelsk havner er dominert av petroleum, kull og
annen mineralbulk til eksport. I tillegg eksporteres det mye trevirke som stykkgods fra
Arkhangelsk. I 2015 omsatte Murmansk havn 22,1 millioner tonn gods, hvorav omkring 90%
gikk til eksport. Arkhangelsk havn hadde samme år en omsetning på 3,8 millioner tonn, og
omkring ¾ gikk til eksport.
Det russiske Central Marine Research and Design Institute (CNIIMF) i St Petersburg har
prognostisert en vekst på 132% over begge havnene innen 2030, sett i forhold til omsetningen
i 2014. Denne er i hovedsak knyttet til vekst i tørrbulk og petroleum, men en forventer også
vekst innenfor de andre godssementene. I volum utgjør dette en samlet vekst fra 25 millioner
tonn til 58 millioner tonn, og vil kunne generere en økning fra omtrent 1 650 til 3 600
seilinger til og fra Arkhangelsk og Murmansk pr år.
Det er relativt liten og spredt import sjøveien over Murmansk og Arkhangelsk. Stykkgods og
container viser imidlertid vekst, og dette er forventet å fortsette i årene som kommer.
Russland og Kina arbeider med å utvikle isforsterkede containerskip med kapasitet 3 000-4
000 standard containere (TEU) for bruk langs NSR.
For Kirkenes havn vil det derfor være riktig å følge utviklingen knyttet til container og
stykkgods til Russland gjennom Barentshavet, samt samme utvikling knyttet til NSR. Dagens
volum er relativt ubetydelige, men container og stykkgods er i vekst, samtidig som en på
russisk side prognostiserer med en betydelig økning her i løpet av de kommende årene.
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Faktisk og prognostisert godsomsetning over Murmansk og Arkhangelsk havner (millioner tonn)
2014
2015
2020
2030
Murmansk
21,8
22,1
29,7
50,8
- Kull
13,9
13,6
20,0
30,0
-

Malm

2,5

2,1

3,0

3,5

-

Kunstgjødsel

2,9

2,7

3,0

3,0

-

Stykkgods

0,6

0,8

1,0

1,2

-

Container

0,5

0,6

0,7

1,0

-

Petroleum

1,4

2,0

2,0

12,0

4,2
0,4

3,8
0,2

5,3
0,7

7,3
1,4

0

0

0

0,5

Arkhangelsk
- Kull
-

Malm

-

Stykkgods

0,7

1,0

1,3

1,9

-

Container

0,3

0,4

0,4

0,5

-

Petroleum

2,4

1,8

2,5

3,0

-

Trevirke

0,3

0,4

0,3

0,5

Tabell 7 – Faktisk og prognostisert godsomsetning over Murmansk og Arkhangelsk havner
(millioner tonn). Kilde: CNIIMF
Container og stykkgods vokser kraftig i det globale transportbildet, og særlig frakt av
stykkgods vil kunne utgjøre en betydelig del av transitten på NSR, i fall ruten vil spille en
vesentlig kommersiell rolle for internasjonal frakt.
Generelt økende import til Russland gjennom Barentshavet vil ventelig være tett knyttet til
containerfrakt og stykkgods, og her kan en stadig forsinket utvikling av Murmansk havn og
andre samferdselsprosjekt nord i Russland kunne representere muligheter for Kirkenes, i fall
denne godsstrømmen skaper flaskehalser på russisk side.
Kapittel 12 – Kinas interesser i Arktis
For Kirkenes havn vil det kunne skape betydelige muligheter om Kina bli en pådriver for
kommersiell utvikling av NSR. Her kan Kina i så fall også tenkes å bli en aktør i utviklingen
av infrastruktur nødvendig for å drive denne trafikken.
Også realiseringen av andre større maritimt tilknyttede infrastrukturprosjekt med kinesisk
deltakelse vil kunne få stor betydning for Kirkenes. Dette kan være f.eks. den planlagte
Belkomurjernbanen med ny dypvannshavn i Arkhangelsk, Murmansk Transport Hub og en
jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes. Dette er prosjekt som behøver en betydelig
godsmengde for å være lønnsomme, og her kan nettopp Kina være løsningen.
Kinas strategier og policy i Arktis er imidlertid ikke synliggjort i dag, og er trolig heller ikke
ferdig utviklet. Hva Kina vil foreta seg i nord vil også avhenge av utviklingen i Russland og
de russisk-kinesiske relasjonene.
Selv om Kina også vil kunne delta i andre utviklingsprosesser i nord, som f.eks. en jernbane
gjennom Finland til Kirkenes, må en forvente at kineserne legger egne kommersielle
interesser til grunn for slike vurderinger. Dette betyr bl.a. at godsstrømmen på en slik bane vil
inngå i et mer helhetlig kinesisk distribusjonssystem i Europa, og dette vil igjen forutsette at
den maritime godsdistribusjonen gjennom Barentshavet utvikler seg på en måte som skaper et
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kommersielt og tilstrekkelig solid grunnlag for omlasting i Kirkenes. Og da framstår igjen
utviklingen på NSR som en nøkkelfaktor.
Kapittel 13 - Nordlige havner i Norge som mulige konkurrenter
For Kirkenes havn representerer utviklingen i havnene Honningsvåg, Hammerfest, Alta og
Tromsø i dag liten eller ingen utfordring knyttet til ambisjonene som Kirkenes har i retning
godstransport mellom Russland/NSR og Europa gjennom Barentshavet.
I forhold til petroleum er situasjonen imidlertid mer delt, da Honningsvåg har klare
ambisjoner om å få del i omlasting av olje og gasskondensat fra russiske terminaler. Imidlertid
er det et problem for Honningsvåg at værforholdene her gjør at nedetiden ved STSoperasjoner her har vist seg å være omkring fire ganger lengre enn i Bøkfjorden ved Kirkenes.
FSO-omlasting av olje fra Statoils Johan Castberg på Veindes vil i utgangspunktet ikke være i
konkurranse med aktiviteten i Kirkenes som følge av at avstanden fra feltet til land her gjør
Veidnes til et naturlig valg. Planene om å utvikle Veidnes til en oljeterminal for fremtidig
feltutbygging i hele Barentshavet er imidlertid i direkte konkurranse med Kirkenes. Dette
forutsettes imidlertid at ATT lykkes i å realisere sine planer for Veidnes. Deretter vil det
videre løpet for begge terminalene måtte baseres på vanlige prinsipper for konkurranse og
forretningsvirksomhet.
Hammerfest og Tromsø har ambisjoner om å tilby gode basefunksjoner og beredskap til
petroleumsaktivitet i Barentshavet og på russisk sokkel. Hammerfest har gjennom Polarbase i
Rypefjord allerede stor kapasitet og kompetanse på disse områdene, og ved ferdigstillelse av
Grøtsund havn vil også Tromsø kunne tilby mye av de samme tjenestene.
Godsomsetning over de nordligste norske stamnetthavnene, 2014-2015 (tusen tonn)
Sjømat1
Samlet
Våtbulk
Tørrbulk
Stykkgods
Kirkenes
- 2015

15 290

13 217

2 034

23

15

5 482

2 432

3 009

15

25

40

25

10

5

ingen data

2014

9 174

9 132

10

5

ingen data

Hammerfest
- 2015

5 447

5 277

12

158

ingen data

-

2014

Honningsvåg
- 2015
-

-

2014

5 216

5 064

42

108

ingen data

-

2015

461

51

308

102

ingen data

-

2014

481

52

352

76

ingen data

1 030

300

194

222

321

1 044

281

236

137

390

Alta

Tromsø
- 2015
-

2014

Tabell 8 – Godsomsetning over de nordligste norske stamnetthavnene, 2014-2015 (tusen
tonn). Kilde: Årsstatistikk fra havneadministrasjonene
1

Omsetning av sjømat registreres ikke alltid separat i havnestatistikkene, men inngår i bulk eller stykkgods
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Kirkenes har imidlertid en gunstig geografisk beliggenhet i forhold til aktivitet på russisk
sokkel og Barentshavet sørøst, og kan tilby et bredt spekter av havnetjenester og gode
navigasjons- og liggeforhold. I tillegg finnes her gode veiforbindelser sørover og til Russland,
og en stamflyplass med daglige direkteforbindelser til både Tromsø og Oslo. En
videreutvikling av dette vil kunne gjøre Kirkenes konkurransedyktig i forhold til en rekke
tjenesteleveranser knyttet til aktivitet i øst.
Dagens situasjon i Arkhangelsk representerer heller ikke et utviklingspotensial for Kirkenes,
da havne- og transportinfrastrukturen er godt tilpasset dagens varestrøm og –volum.
Aktiviteten her er også vesentlig lavere enn ved den isfrie havnen Murmansk. I fall
Arkhangelsk lykkes med sine utviklingsplaner knyttet til Belkomurjernbanen og en ny
dypvannshavn nord for utløpet av elven Nordlige Dvina, vil dette generere en betydelig vekst
i den samlede godsmengden over russiske havner i nord.
Godsstrømmen vil kunne ligne på det en ser i dag; mest eksportrettet i form av bulklast i form
av kull og mineraler. Med en dypvannshavn vil uttransport i så fall kunne foregå med
fartøystørrelser og –typer tilpasset direkte transport til markedet, lik det en ser i Murmansk,
og følgelig ikke generere behov for omlasting underveis.
Et større innslag av andre godstyper, som stykkgods og gods i container gjennom Belkomurs
tilknytning til den transsibirske jernbanen, vil imidlertid kunne skape muligheter for Kirkenes
havn – både gjennom samarbeid og arbeidsdeling med Arkhangelsk, og behov for omlasting
av oppstrøms gods fra Europa til Arkhangelsk for videre distribusjon med jernbane til Asia
eller andre deler av Russland. Her vil både isforholdene i Kvitsjøen og kapasitet i
Arkhangelsk dypvannshavn være vesentlige faktorer.
Arkhangelsk har også ambisjoner om å være en omlastingshavn for gods i transitt på NSR,
men full drift av denne ruten ligger i beste fall mange år fremme i tid, og det er kanskje
tvilsomt om det vil være gunstig for internasjonale maritime befraktere å seile med slikt
formål den lange veien inn Kvitsjøen, i farvann som deler av året fordrer kostbar
isbryterassistanse, om en har andre alternativ.
I en slik sammenheng kan utviklingen av en ny isfri dypvannshavn i Indiga være mer
interessant for vareeiere og befraktere på NSR, da denne havnens plassering vil være gunstig
langs utgangen av vestlig del av NSR. Den vil også kunne tilby Belkomurjernbanen til
Arkhangelsk konkurranse om last fra Asia via den trans-sibirske jernbanen.
Indiga vil med dette kunne tilby Kirkenes konkurranse i fall man også får på plass forenklede
systemer for transittering av internasjonal last ved omlasting. Isforholdene vil imidlertid også
her kunne bli en faktor som kan skape basis for samarbeid med Kirkenes, da dette kan føre til
behov for mellomlagring av gods her.
En dypvannshavn for omlasting av gods fra NSR i Indiga ligger imidlertid mange år frem i
tid, om den noen gang blir en realitet. Indiga er i dag kun en liten kystbebyggelse, fjernt fra
større befolkningssentra. Det meste må bygges opp fra grunnen, inkl. en kostbar
jernbanetilknytning på 400-500 kilometer og en samfunnsstruktur som kan virke tiltrekkende
på utdannet og spesialisert arbeidskraft fra andre deler av regionen og Russland for øvrig. Til
tross for dette, kan Indiga imidlertid ikke utelukkes. Om det først anlegges en terminal for
utskiping av gass LNG fra Pechora her, vil det komme på plass mye infrastruktur og
kompetanse, som kan utnyttes i et videre utviklingsløp. I tillegg handler utviklingen av
infrastruktur i russisk Arktis også om politikk.
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Heller ikke dagens situasjon i Murmansk representerer et tydelig utviklingspotensial for
Kirkenes havn, da havne- og transportinfrastrukturen er godt tilpasset dagens varestrøm og –
volum. Murmansk er også inne i en utviklingsfase knyttet til betjening av
offshoreoperasjoner, som har kommet godt i gang som følge av seismikk i Karahavet fram til
siste halvdel av 2014, og i tilknytning til Novateks aktivitet på Yamal. I dagens situasjon ser
en dessuten en svak nedgang i de store segmentene bulk og tank i Murmansk.
Containertrafikken over Murmansk er foreløpig også beskjeden, bl.a. som følge av at St
Petersburg har lyktes i å utvikle løsninger som har ført til vekst her.
Utviklingen av Murmansk Transport Hub er kraftig forsinket og har gjennomgått flere
endringer underveis, og det er i dag usikkert når og i hvilken form dette kan realiseres.
Liinahamari vil heller ikke kunne spille en rolle på mange år, da forutsetningene for utvikling
av en havn ikke er til stede i dag, og en utbygging med tilknyttet infrastruktur vil bli meget
kostbar. En skal imidlertid ikke utelukke en utbygging av Liinahamari for petroleumsformål i
fremtiden; det kan f.eks. komme i tilknytning til Rosnefts fremtidige virksomhet på russisk
sokkel i Barentshavet.
Islands planer om bygging av en stor omlastingshavn for polar skipstrafikk på øyas
nordøstkyst i samarbeid med tyske Bremenports vil i liten grad ha betydning for håndtering av
last mellom Europa og Russland/Asia gjennom Barentshavet, men vil kunne ha betydning for
godshåndtering gjennom det nordlige Atlanterhavet, Nordvestpassasjen og en eventuell
fremtidig transpolar sjørute, tvers over Polarbassenget. Prosjektet mangler imidlertid
finansiering, og ligger mange år fra en mulig realisering.
Kapittel 14 – Muligheter knyttet til havnesamarbeid
Om en legger til grunn et utviklingsperspektiv hvor Den nordlige sjørute utvikles til en
maritim transportkorridor med stor kapasitet mellom Asia og Europa/Nord-Amerika, har
Kirkenes havn flere potensielle samarbeidspartnere med gjensidig interesse.
I fall kinesiske rederier og vareeiere velger å satse kommersielt på NSR vil Hamburg havn
framstå som en attraktiv samarbeidspartner for Kirkenes. Hamburg er et viktig kinesisk
knutepunkt for containere til Nord-Europa, Østersjøen og Skandinavia, og en kinesisk satsing
på NSR vil ventelig handle mye om container og stykkgods. I en slik sammenheng kan både
kineserne og Hamburg havn vurdere et arktisk omlastingsknutepunkt i vestlig ende av NSR
som meget nyttig, da en med dette vil få bedre og mer økonomisk utnyttelse av kostbare
fartøy utviklet spesielt for seiling gjennom tykk is langs NSR.
Et samarbeid med konstellasjonen Bremenports-Island i tilknytning til en prosjektert
omlastingshavn på nordøstkysten av Island framstår også som interessant å se nærmere på i et
i et regionalt havneutviklingsperspektiv.
Island framstår som følge av geografien som mindre relevant som omlastingshavn for gods
mellom NSR og Europa, men har en gunstig beliggenhet i forhold til Nord-Amerika. De
islandske aktørene sliter med å finne investorer til Finnafjord-prosjektet, og Kirkenes kunne
derfor vurdere en dialog med partene med sikte på et trekantsamarbeid hvor Kirkenes sammen
med Bremenports kan fokusere på gods til og fra Europa gjennom NSR, mens Island sammen
med Bremenports fokuserer på gods til/fra Nord-Amerika, Nordvestpassasjen og den transpolare ruten – i fall denne vil bli utviklet.
Alternativt kan en også etablere en dialog med Bremenports om et tosidig samarbeid knyttet
til NSR og trafikk gjennom Barentshavet, bygget på noen av de samme ideene som
Finnafjord-prosjektet.
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For Kirkenes er det også av betydning at ingen nordlige havner spiller en ledende rolle i
dagens europeiske transportsystem. Som følge av handelsveier, demografi og infrastruktur
ligger de store knutepunkthavnene i sør, med nederlandske, belgiske og tyske havner som
dominerende i distribusjonen av internasjonalt gods.
I Skandinavia er Gøteborg den største omlastingshavnen, mens Oslo har en naturlig
lederposisjon for varestrømmen inn til Norge.
Maritim last inn og ut av Russland går primært over havner i Østersjøen, med St. Petersburg
som det naturlige logistikksenteret.
Dagens knutepunktstruktur vil neppe bli vesentlig endret med det transportmønster vi ser i
dag, da det er nøye tilpasset handelsrutene og de fleste havnene arbeider aktivt for å
konsolidere sin stilling gjennom å øke både kapasitet og kvalitet på sine tjenester der dette
behøves.
En utvidelse av transportsystemet til også å omfatte større mengder last over NSR og gjennom
Barentshavet som følge av f.eks. mer gunstige seilingsforhold i Arktis, industriutvikling og
nye logistikkløsninger vil neppe endre mye på den eksisterende havnestrukturen i Europa,
men kan samtidig gi grunnlag for utvikling av ny havneinfrastruktur. Denne vil hverken ha
som mål eller muligheter til å bli en vesentlig konkurrent til de store havnene, men vil kunne
ha stor betydning for utviklingen i regionen. En slik havn, om den utvikles på russisk side, i
Norge eller annet sted, vil kunne utvikles både isolert i konkurranse med andre havner i
regionen, eller gjennom et samarbeid med disse. Det ville imidlertid være av stor betydning
for en slik havns fremtid om denne kunne etablere et samarbeid med en av de store europeiske
knutepunktshavnene, da dette ville skape gunstige forutsetninger for utviklingen av
varestrømmen.
Kapitel 15 - Havner i Nord-Amerika
For Kirkenes havn er det av betydning at en gjennomgang av tilgjengelige utviklingsstrategier
for de viktige havner på Canadas østkyst viser at ingen av disse har fokus på arktisk frakt.
Den nordlige sjørute, Arktis eller Russland er ikke nevnt i en slik sammenheng. Havnene
arbeider i stedet med å videreutvikle kapasitet og tjenester knyttet til de eksisterende, sør- og
vestgående handelsrutene mot Europa og Asia.
Havner på Canadas vestkyst (Stillehavet) med Vancouver i spissen, vil i fremtiden kunne
fokuserer mer mot trafikk langs NSR, lik Vancouver allerede har gjort gjennom en
prøveseilas med kull i 2013. Dette vil i så fall kunne gjøre Canada til en aktør på omlasting på
østlig side av NSR, sammen med russiske Stillehavshavner, og vil ikke være i konkurranse
med tilsvarende utvikling på vestlig side. Vancouver havn har imidlertid ingen strategisk
fokus på NSR i dag.
Heller ikke tilgjengelige utviklingsstrategier for de fem nordligste havnene langs østkysten av
USA synliggjør noe fokus på arktisk frakt. Den nordlige sjørute, Arktis eller Russland er ikke
nevnt i en slik sammenheng. Havnene arbeider i stedet med å videreutvikle kapasitet og
tjenester knyttet til de eksisterende, sør- og vestgående handelsrutene mot Europa og Asia.
Havner på USAs Stillehavskyst er gunstig lokalisert for frakt mellom USA og Asia, men
avstanden til Beringhavet er stor. Alaska ligger mer gunstig til, men vanskelige klimaforhold
og mangel på annen infrastruktur vil representere meget store utfordringer i fall en ønsker å
håndtere større og varierte godsmengder gjennom NSR.
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Kapittel 16 – Russlands transportstrategier
I Russlands transportstrategi er sjøtransport bare tilgodesett med 6% av de offentlige
investeringene. Dette gir imidlertid ikke et klart bilde av utviklingen, da mange russiske
eksporthavner allerede har gjennomgått en omfattende modernisering, og mye av
havneinfrastrukturen eies av privat næringsliv.
Havnestrategien deler Russland opp i fire havneregioner – eller basseng, som er tildelt ulike
hovedroller. Her skal Det nordlige bassenget (Arktis), som inkluderer havnene Arkhangelsk
og Murmansk, ha hovedfokus på frakt av petroleum fra den arktiske sokkelen, men også
håndtere trevirke, mineraler og råvarer fra det nordlige Russland.
I utviklingsplanene for de russiske havnene i Arktis er fokuset mer konkret rettet mot eksport
av petroleum (Yamal-Sabetta, Varandey, Arkhangelsk, Vitino og Murmansk) og kull
(Murmansk-Lavna).
For Kirkenes havn er jernbanestrategien kanskje mest interessant. Om eller når denne blir fullt
implementert, vil den i utgangspunktet føre til en styrking av havnene Murmansk og
Arkhangelsk som godsknutepunkt mot Barentshavet og NSR, og med dette kunne svekke
konkurransepotensialet Kirkenes har mot dette markedet. Det vil også kunne bidra til å styrke
de russiske havnenes posisjon i forhold til aktivitet på russisk sokkel. Jernbanen løser
imidlertid bare en del av logistikkutfordringene knyttet til maritim transport i Arktis, og mye
vil derfor avhenge av hva mer en gjør på russisk side, knyttet til havneutvikling og mer
effektiv håndtering av forskjellige typer last.
Om de nordligste leggene av Russlands jernbane i fremtiden vil håndtere vesentlig større
mengder gods enn i dag, ved f.eks. stor transitt fra Asia og sterk økning av import til Russland
fra Europa og USA over de nordlige havnene, er det ikke urealistisk å se for seg at dette kan
være en katalysator for tettere samarbeid om godshåndtering mellom i første rekke Kirkenes
og Murmansk. Det kan også bane vei for at en jernbaneforbindelse mellom Kirkenes og Nikel
løftes opp både på russisk og norsk side, da en her kan få det kommersielle grunnlaget for en
slik strekning.
I henhold til jernbanestrategien ligger en full implementering med fremtidige, nye tilpasninger
og justeringer, ligger minst 14 år fremme i tid. Sett i lys av utviklingen av russisk økonomi de
siste tre årene, er tidsperspektivet trolig vesentlig lenger enn dette. Murmansk er imidlertid
prioritert, da strekningen fra St. Petersburg lenge har vært en flaskehals for bl.a. transport av
mineraler og petroleum for eksport over havnen. Det er derfor trolig at en her vil se en gradvis
kapasitetsøkning innenfor en vesentlig kortere tidshorisont.
Kapittel 17 – Den nye silkeveien
For Kirkenes kan utviklingen av Den nye silkeveien by på interessante muligheter, både med
eller uten NSR som en del av denne. En kinesisk satsing på å nå markedene i Nord-Europa fra
sør vil bety videreutvikling av Pireus i Middelhavet, og sannsynligvis også en sterkere satsing
på Hamburg som brohode mot Østersjøen og Skandinavia.
Dette vil kunne bety at en også er villig til å satse på jernbane i Skandinavia, for på denne
måten å nå Norge, Sverige og Finland – som en i markedssammenheng gjerne ser under ett.
Her er ikke bare et konsummarked, men også uutnyttede og potensielt rike mineralforekomster på land, samt petroleumsressurser til havs.
I fall NSR sammen med dette også vil inngå som et prioritert element i Den nye silkeveien,
vil aksen Kirkenes – Hamburg kunne ha et spennende utviklingspotensial, som et nordlig og
et sørlig knutepunkt i Nord-Europa.
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Det vil være hensiktsmessig for både kineserne og andre maritime transportører å holde
kostbare, spesialbygde Arc-klasse transportskip i kontinuerlig drift i farvann de er bygget for,
og med dette foreta omlasting til større skip i nærliggende isfri havn for videre distribusjon
sørover. Dette vil imidlertid forutsette at seilingssesongen på NSR utvides betraktelig i
forhold til i dag, da det neppe vil være hensiktsmessig med store investeringer i spesialfartøy
for denne ruten om disse blir liggende i opplag store deler av året.
Kapittel 18 – Maritim transport i nord i et miljøperspektiv
For Kirkenes havn foreligger det et ti års "mulighetsvindu" til å utvikle et knutepunkt for
omlasting av gods mellom fartøy som seiler under utslippskrav fastsatt for globale farvann og
IMOs utslippskontrollområder for sjøfarten (ECA-farvann).
En utdypende studie kan være nødvendig for å se om særlige svovelgrenser bør etableres for
frakt i farvannet i Sør-Varanger når en tar hensyn til spredning av SOX fra nikkelverket i
Pechenga kommune.
Det bør etableres et adekvat system for bekjemping av oljesøl i Sør-Varanger. Dette vil
aktualiseres ytterligere med økt skipstrafikk i kommunen.
I konkurransen om leveranser av tjenester til petroleumsindustrien vil det være viktig at
Kirkenes kan tilby forsvarlige miljøtjenester i form av døgnkontinuerlig mottak og håndtering
av forurenset vann og annet avfall fra riggvirksomheten og fra skip, som krever
forskriftsmessig behandling.
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1 Kirkenes havn
Kirkenes havn i Sør Varanger kommune er den østligste stamnetthavnen i Norge, sentralt
beliggende mot Barentshavet og nær grensen til Russland. Havnen ligger i kort
seilingsavstand – 130 nautiske mil - til den russiske knutepunktshavnen Murmansk, som også
er den største kommersielle havnen i Nordområdene.
Kirkenes er knyttet til det europeiske veinettet gjennom E6 mot vest og E105 gjennom
Russland mot sør. Her finnes også en regionalflyplass med 1 755 m rullebane, 15 km vest for
byen. Den har flere daglige forbindelser til Oslo, Alta og Tromsø, samt til en rekke steder på
kortbanenettet.

Industrikaia

Dypvannskaia
Dampskipskaia

Figur 2 – Kirkenes med havnen sett fra nord. Foto: Kirkenesbase
Kirkenes har ingen jernbaneforbindelse, men vil i fremtiden kunne knyttes til det russiske
jernbanenettet ved Nikel, 40 km sørøst for byen. Det er også tatt initiativ i Finland overfor EU
for å forlenge den finske jernbanen med 400 km fra Rovaniemi til Kirkenes, initiert av bl.a.
tidligere statsminister Paavo Lipponen.2 Denne prosessen er imidlertid kun i en meget tidlig
fase, og kostnadene er grovt estimert til 2-3 milliarder EURO.
Sør-Varanger kommune har som målsetting å utvikle Kirkenes havn til et nasjonalt maritimt
knutepunkt for gods handlet med Russland og for basefunksjoner for petroleumsaktivitet på
norsk og russisk sokkel i Barentshavet. Strategiene for å nå disse målene omfatter utvikling av
større arealer for havneaktiviteter, bedre infrastruktur og mer effektiv multimodal logistikk.3

2

Helsingin Sanomat, 15. november 2015 - Paavo Lipponen: Arktinen politiikka on nostettava EU-pöytiin; The
Independent Barents Observer, 15. november 2015 - Lipponen asks EU to launch “missing link” railway to
Kirkenes
3
Kommuneplan for Sør-Varanger kommune, 2004-2016
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Kaier

Kaifront
(m)

Bredde
(m)

Dybde
(m)

Dampskipskaia,
Prestøya

104

11

Industrikaia, Prestøya

120

Dypvannskaia, Kirkenes

Maks
fartøylengde
(m)

Maks
kapasitet
(tdw)

Areal
(m2)

Merknader

6

20 000

11

9,3

20 000

94

11

13,8

51 000

Sentrumskaia, Kirkenes
Trekaia, Kirkenes

52
110

18
15

4,2
7

Gamle betongkai,
Kirkenes
Nye betongkaia,
Kirkenes

60

16,5

4,7

ISPS-godkjent.
Gods-terminal
3 000 m2
ISPS-godkjent.
Fryselager 4 000
m3
ISPS-godkjent.
Offentlig men
drevet av
Kirkenes Base
ISPS-godkjent
Privat trekai, lavt
trykk
Privat

119

20

8,7

Kimek-kaia

280

5-5,8

9 000

Sydvaranger AS –
eksport
Sydvaranger AS –
import

195

5-35

14

303

100 000

137

27

8,2

200

30 000

Sydvaranger AS,
Taubåtkaia
Fiskeri- og industrikai,
Jakobsens

80

9-22

4

40

12

6,5

3 500

Privat Tørrlager
7 000 m2 i
nærheten
Off./privat,
tørrlager
Privat
ISPS-godkjent,
privat. Tørrlager
4 000 m2, areal
80 000 m2
Private, trekai

Tabell 9 – Kaier i Kirkenes og på Jakobsnes. Kilde: Kirkenes havnevesen
Kirkenes havn har til sammen 1 391 meter med kaifronter, hvorav 700 meter er bygget i
betong. Kaiene er delvis eid av kommunen og delvis i private eie.
Det er mer enn 200 000 m2 industriarealer knyttet til havnen. De største finner en ved de
kommunale kaiene på Prestøya.4 Kirkenes Base har to lagerbygg med til sammen 4 000 m2
mellom Dampskipskaia og Dypvannskaia, nær sjøen på industriområdet ved Prestøya.
Dypvannskaia
ble bygget i 1998-1999 med det konkrete formålet å omlaste russisk skrapmetall fra
Arkhangelsk. Dette var en del av et omfattende prosjekt utviklet mellom russiske
næringsinteresser og daværende Kirkenes Utvikling, og som ble finansiert og gjennomført av
kommunen til tross for at det ikke forelå noen juridisk avtale med russisk side om leveranser.
Kommunen ønsket allerede da å være i forkant med å utvikle havneinfrastruktur for
internasjonal last, og dette viste seg i ettertid å være en riktig strategi, selv om prosjektet som
lå til grunn for utbyggingen aldri ble en realitet. Dypvannskaien er i dag helt sentral for
betjening av store bulkskip, spesialfartøy og cruisefartøy i Kirkenes havn.

4

www.kirkenesgateway.no/norsk/tjenester-kirkeneshavn.html
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Som et ledd i et arbeid med å øke kapasiteten i havnen
vurderer kommunen mulighetene for å flytte anløpene av hurtigruten fra den 104 meter lange
dampskipskaien på Prestøya til Sentrumskaia, sentralt i Kirkenes, hvor hurtigruten anløp
tidligere. Dette vil medføre investeringer i bl.a. utvidede kaiareal med større dybde langs
kaifronten, passasjerterminal og parkeringsplasser. For havnen som helhet vil dette øke den
årlige kapasiteten med omkring 300 anløp for større fartøy, forutsatt at fartøyene i snitt har
samme liggetid som i dag.5

Figur 3 – Områdene Kirkeneshalvøya og Tømmerneset. Kilde: Statens vegvesen.
Sydvaranger AS
har i flere år arbeidet sammen med kommunen for å utvide dagens 400 meter dypvannskaier
til omkring 600 meter gjennom Kirkenes Industrial Logistic Area – KILA.6 Det inkluderer et
areal på 9 000 m2 på Slambanken i Langfjorden, hvor 1 000 m2 vil bli utviklet til
forsyningsbase og terminal for petroleumsaktivitet i Barentshavet. Området vil også kunne
benyttes til annen maritim transport og logistikk, samt for generell næringsvirksomhet.7

5

Havnesjef Eivind Gade-Lundlie, 31. mars 2016
Mulighetsstudie for Kirkenes Havn, s. 31-32 og Sydvaranger AS – Industrial Area på www.sydvaranger.no
7
Forslag til planprogram – utvikling av Slambanken, Sør-Varanger kommune, s 3-7
6
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Figur 4 – Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA) i Langfjorden ved Kirkenes, slik utbygger
ønsker at det nye maritime industriområdet skal se ut. Kilde: Tschudi/Sør-Varanger kommune
Baseoperatøren Coast Center Base (CCB) og Stolt-Nielsen-selskapet Norterminal
har de siste årene drevet en aktiv prosess for å utvikle henholdsvis en offshore forsyningsbase
på Pulkneset8 og en landbasert oljeterminal på Gamneset – begge lokalisert ved Korsfjorden,
nordvest for Kirkenes.

Figur 5 – Planskisse av den landbaserte oljeterminalen Norterminal på Gamneset. Kilde:
Norterminal

8

CCB jobber her gjennom det lokale baseselskapet Kirkenes Maritime Park (KMP), hvor CCB, Barlindhaug
Eiendom og GT Eiendom/Sør-Varanger Invest har lik eierandel (1/3)
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Oljeterminalen skal i første byggefase dimensjoneres for lagring av 700 000 m3 råolje og
kapasitet til omlasting av opptil 20 millioner tonn råolje pr år. Den skal med dette kunne
betjene 150-300 fartøyanløp, med størrelse opp til 300 000 dtw.9

Fartøyanløp til Kirkenes, 2010-2015
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Figur 6 – Fartøyanløp til Kirkenes, 2010-2015, med fordeling på lokal-, kyst- og
internasjonal trafikk. Trafikken har økt med 36% i løpet av disse seks årene. Hurtigruten
dominerer kystfarten og står for omkring 1/3 av de samlede anløpene. Fiskeflåten står også
for omkring 1/3 av anløpene, og er hovedsakelig utenriks. De øvrige 1/3 er spredt på flere
forskjellige fartøykategorier, men i 2015 utgjorde anløp av 162 oljeomlastingsfartøy omkring
¼ av dette. Kilde: Kirkenes havnevesen
Kirkenes Maritime Park med service- og industriarealer, med dypvannskaier, skal etter planen
utbygges etappevis i tre faser, hver på mellom 200 og 350 dekar. Den første anleggsfasen er
estimert til å vare 3-4 år.10
Sør-Varanger kommune
startet i februar 2013 arbeidet med en kommunedelplan med konsekvensutredning for
Tømmernes11, området der begge disse industriprosjektene planlegges. Planprogrammet ble
vedtatt av kommunestyret 26. mars 2014, hvor kommunestyret samtidig forutsatte
lokalisering av en ny stamnetthavn for Kirkenes i Leirpollen, på østsiden av Tømmernes.
En utvikling av en havn i Leirpollen vil også kreve betydelige investeringer i veiinfrastruktur
med tilknytning til E6 vest for Langfjorden, og vil derfor forutsette statlig deltakelse.

9

www.norterminal.no
Sweco (2013) - Planprogram tilknyttet områderegulering av Pulkneset - Kirkenes Maritime Park i SørVaranger kommune
11
Sør-Varanger kommune, Utvalg for Plan og Samferdsel, i møte 26.02.14, sak 019/2015 og 020/2015
10
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Figur 7 – Planskisse av Kirkenes Maritime Park på Pulkneset. Kilde: Sweco Norge
Statens veivesen
publiserte i juni 2015 en konseptvalgutredning (KVU) med vurdering av ulike konsept for ny
havn og vei til havn som vil kunne gi Kirkenes et effektivt transportsystem. Her foreslo
veivesenet i stedet utvikling av en ny havn i Høybukta Vest, i Korsfjorden, nordvest for
flyplassen.12
KVUen hadde høringsfrist 17. november 2015, men fristen ble senere utsatt til 10. februar
2016. Den 17. februar 2016 valgte et flertall i kommunestyret i sin uttalelse å overlate
spørsmålet om lokalisering av ny stamnetthavn til Regjeringen.13 Dette vil åpne for både
Statens veivesens anbefaling om Høybukt Vest og en lokalisering litt lenger øst – mellom
Høybukt og den planlagte offshore forsyningsbasen på Pulkneset. 12. april 2016 fulgte
fylkesutvalget i Finnmark fylkeskommune opp med et vedtak, hvor de anbefalte Pulkneset
som fremtidig stamnetthavn i Sør-Varanger.14
Norterminal
har som følge av vedtaket i Sør-Varanger kommunestyre igangsatt en prosess for etablering
av en privatfinansiert havn i Leirpollen industriområde gjennom det nyetablerte
datterselskapet Kirkenes Norhavn. Industriområdet skal kunne dekke nåværende og
fremtidige behov hos både Norterminal og andre næringsaktører.15 En mulighetsstudie er
under utarbeidelse av Norconsult, og skal foreligge i juni 2016, og en planprosess skal kunne
være avsluttet i juni 2017. En legger opp til at området skal kunne fungere både som
stamnetterminal, offshorebase, beredskapshavn og slepebåthavn.16

12

Statens vegvesen, 19. juni 2015 – KVU E6 Høybuktmoen - Kirkenes
Sør-Varanger kommunestyre, møte 17. februar 2016, vedtak i sak 06/16 – Høringsuttalelse til
konseptvalgutredningen for E6 Høybuktmoen - Kirkenes
14
Finnmark fylkeskommune, Vedtak FU, 12042016, Sak 21/16 - Høring Konseptvalgutredning (KVU) Kirkenes
15
NRK Finnmark, 23. februar 2016 - Norterminal: – Vi har brukt 30 millioner kroner på et brutt løfte
16
Norconsult (2016) – Kirkenes Norhavn AS. Leirpollen havne- og næringsområde.
13
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Selskapet Jakobsnes Utvikling AS
har samtidig intensivert et arbeid igangsatt i 2007 med sikte på utvikling av en større
dypvannskai og industriområde på Jakobsnes. Anleggsarbeid vil kunne igangsettes nyåret
2017, og på sikt vil kaiarealene kunne strekke seg til Ropelv. Bak selskapet står den lokale
eiendomsutvikleren Thore Amundsen, som har engasjert Lorentz Kielland Arkitekter AS i
Oslo til arbeidet med design av anlegget. I følge Amundsen har flere nasjonale og
internasjonale aktører meldt sin interesse for prosjektet.17

Figur 8 – Jakobsnes Utviklings visjon for industriareal med dypvannskai på Jakobsnes, på
østsiden av Bøkfjorden, slik anlegget kan se ut etter en gradvis utvikling fra oppstart fra på
nyåret 2017 til det står ferdig utviklet i 2062, 45 år senere. Kilde: Lorentz Kielland Arkitekter
Kirkenes inngår i EUs multimodale transeuropeiske transportnettverk (TEN-T).
En ny, revidert forordning ble tatt inn i EØS-avtalen 30. oktober 2015, og med dette ble
veinettet i TEN-T utvidet til å omfatte bl.a. E6 til Kirkenes og E105 mellom Kirkenes og
grensen mot Russland på Storskog. Sistnevnte er definert innenfor kjernenettverket, som har
høyest prioritet i EU, og skal være oppgradert i 2030.
På sjøsiden ble også Kirkenes havn tatt inn i nettet, og fra før finner vi her Den nordlige
maritime korridor (NMK) – Motorways of the sea,18 en transportakse fra Kontinentet og
Storbritannia til Karahavet, inne i kjernenettverket.
I dag fraktes 2/3 av alt gods på E6 langs strekningen Bodø – Narvik – Kirkenes med bil, mens
1/3 fraktes sjøveien. Skip er imidlertid enerådende for bulklast Finnmark - Narvik.19

17

Sør-Varanger Avis, 24. februar 2016 - Kan starte Jakobsnes-utbygging i høst
Se http://www.transport-research.info/project/northern-maritime-corridor-project-north-sea-region;
http://www.stratmos.com/home
19
Nasjonal transportplan (2015) - Godsanalyse. Delrapport 1: Kartlegging og problemforståelse
18
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Godsomsetning over Kirkenes havn, 2010-2015
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Figur 9 – Godsomsetning over Kirkenes havn i, 2010-2015, med fordeling på godstype. Med
oppstart av oljeomlasting i Bøkfjorden høsten 2014 er denne trafikken dominerende i 2015.20
Omsetning av bulk domineres av jernmalm fra Sydvaranger Gruve og eksport av
mineralaggregat (pukk) til russisk petroleumsindustri i Karahavet. I det store bildet er
omsetningen av stykkgods og fisk relativt ubetydelig, og container er i dag så godt som helt
fraværende. Leveransene av fisk har de siste fem årene ligget på mellom 15 000 og 30 000
tonn. Kilde: Kirkenes havnevesen
EU-havner som er en del av TEN-T
har muligheter for økonomisk støtte gjennom EUs finansieringsverktøy Connecting Europe
Facility (CEF). Norge deltar imidlertid ikke i denne ordningen21, men sett under ett betyr
innlemmelsen av Kirkenes i TEN-T likevel at utvikling av en ny trafikk- og omlastingshavn i
Sør-Varanger, med tilknytning til E6, har nasjonal prioritet. Dette er en viktige forutsetning
for at Staten kan bidra til utvikling av en mer effektiv og fremtidsrettet transportinfrastruktur i
Sør-Varanger.
Joint Barents Transport Plan (JBTP)
har også kobling til Kirkenes i tre av 14 grensekryssende transportkorridorer, hvorav den
første også omfatter NMK på sjøsiden, mens de to andre også omfatter mulig fremtidig
jernbaneforbindelse:
1. Arkhangelsk – Murmansk – Det europeiske kontinent. Den nordlige maritime
korridor.
2. Petrozavodsk – Murmansk – Kirkenes. E105 og Oktoberjernbanen på russisk side og
mulig jernbane på norsk side.
20

En må være oppmerksom på at den samme oljen (6,5 millioner tonn) registreres to ganger i statistikken –
både som losset fra shuttletanker til FTS og som lastet fra STS til eksportfartøy
21
Statens vegvesen; regjeringen.no, 30. oktober 2015 - TEN-T: Reviderte retningslinjer tatt inn i EØS-avtalen;
Norsk havneforening - Nytt norsk TEN-T-kart
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3. Kemi - Rovaniemi – Kirkenes. E75 og Rv971 på finsk side og Rv893 og mulig
jernbane på norsk side.22
Kirkenes havn er preget av betydelig trafikkvekst, som allerede i dag tidvis skaper
problemer for en mest mulig effektiv trafikkavvikling. De siste seks årene er
trafikken økt med 36%, hovedsakelig knyttet til utenriksfart. Godsomsetningen er
mangedoblet på to år i tilknytning til omlasting av russisk råolje. Samtidig går
omsetningen av tørrbulk kraftig tilbake ved konkursen i Sydvaranger Gruve ved
utgangen av 2015, men et betydelig volum opprettholdes likevel gjennom eksport
av pukk til utbygging av russisk petroleumsprosjekt i Karahavet.
I det store bildet er omsetningen av stykkgods og fisk relativt ubetydelig over
Kirkenes havn, og container er i dag så godt som helt fraværende. Leveransene av
fisk har de siste fem årene ligget på mellom 15 000 og 30 000 tonn, og trafikken vil
neppe øke vesentlig da Russland driver en aktiv fiskeripolitikk for å få fiskeflåten til
å levere mer hjemme.23
Kommunen og private investorer arbeider på flere hold for både å trekke mer
maritim aktivitet til havnen gjennom næringsutvikling, og for å bygge opp kapasitet
til å betjene en mer diversifisert maritim gods- og servicetrafikk. Flere av disse
prosjektene skal være delvis gjennomført eller inne i en utbyggingsfase før 2020,
men manglende avklaring m.h.t. endelig lokalisering av en ny stamnetthavn skaper
i dag usikkerhet knyttet til utvikling av infrastruktur på land og finansiering av
denne.
På lengere sikt skal også tilknyttet transportinfrastruktur til Sør-Varanger forbedres
gjennom oppgradering av veiforbindelse innenfor rammen av Nasjonal
transportplan og EUs transeuropeiske transportnettverk TEN-T. Kirkenes havn
inngår også i TEN-T.

22

Planen er utviklet i fellesskap mellom samferdselsdepartementene i Russland, Finland, Sverige og Norge. Se
BEATA (2013) - Joint Barents Transport Plan; KVU E6 Høybuktmoen – Kirkenes (ibid.)
23
Undercurrent News, 21. oktober 2015 - Putin supports incentives for Russian fleet re-building, measures to
drive out ‘foreign investors’
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2 Dagens trafikkbilde gjennom Barentshavet
I 2012 registrerte Kystverkets trafikksentral Nor VTS omkring 3 400 fartøy av alle typer i fart
gjennom norsk og internasjonalt farvann mellom Tromsø og Nordvest-Russland. I 2013 var
trafikken på omtrent samme nivå som året før, mens den i 2014 økte med 22% til omtrent 4
150 bevegelser. I 2015 steg trafikken med ytterligere 11% til 4 600 bevegelser. Dette var
samtidig en økning på 35% i forhold til 2012.
Av bevegelsene i 2015 var 1 073 (23%) mellom norske havner innenfor territorialfarvannet.
Det øvrige var transitt gjennom Barentshavet til/fra Russland, eller reiser gjennom
internasjonalt farvann til/fra norske havner.
Ser en på trafikken gjennom internasjonalt farvann i Barentshavet under ett de siste fire årene,
så er den gjennomgående preget av jevn vekst, fra 2 639 registrerte seilaser i 2012 til 3 526 i
2015, dvs. en vekst på 34%.
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Figur 10 – Antall skip i transitt eller mellom havner i Norge og internasjonalt farvann i
Barentshavet i 2012 – 2015, fordelt på hovedgrupper. Fiskefartøy er utelatt. Kilde: Nor VTS
Den sterkeste veksten har samme tidsrom foregått innenfor de fire hovedgruppene tørrbulk,
våtbulk/tankfart, stykkgods og offshore-/spesialfartøy, selv om tankfart viser en nedgang i
2015.
For bulk, offshorevirksomhet og container var det størst trafikk i 2014, mens cruise og
stykkgods hadde fortsatt vekst i 2015. Tilbakegangen på offshore-/spesialfartøy skyldes nok i
vesentlig grad færre tokt med innsamling av seismiske data i Barentshavet sørøst i 2015, mens
oppgangen på stykkgods i betydelig grad er knyttet til den omfattende utbyggingen av havn
og annen infrastruktur for Yamal LNG i Sabetta ved Karahavet.
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Trafikken i transitt/mellom norske havner og de nordlige russiske havnene (hovedsakelig
Murmansk og Arkhangelsk) utgjorde samlet omtrent 2 020 seilaser i 2015 – en økning på
11% i forhold til 2014.24
Bulk og tank (våtbulk)
er dominerende i trafikken mellom Europa og russiske havner i nord, og det meste av
trafikken skjer med fartøy i størrelsen Panamax, med dødvekt omkring 70 000 tonn.
Handymax på 40 000 tonn dødvekt utgjør også en betydelig del av trafikken med tankere,
mens en for tørr- og våtbulk ellers ser fartøy helt nede på 2 000-5 000 tonn.

Figur 11 - Trafikkbildet 6. oktober 2015 i østlig del av Barentshavet, Pechorahavet og vestlig
del av Karahavet med Yamal, registrert fra AIS-satellitt. Her inngår også fiskeflåten. Kilde:
Marine Traffic

24

Ved flitrering av data fra Nor VTS for 2014, hvor fiskefartøy utelates, framkommer det at 889 fartøy seilte fra
russiske havner i nord, og 929 seilte til Russland. Til sammen 1 818 seilaser
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INTERNASJONALE ANLØP TIL DE STØRSTE
NORDLIGE HAVNENE I 2014
Alta

H.fest

H.våg

Kirkenes

Murmansk

Arkhang.

158
112

125

STYKKGODS

SPESIALFARTØY

1

4

16

26
4

5
5

1
TØRRBULK

64

85
35

48

32

51
17
3
TANKER

60

126

131
97

112

138

153

344

Tromsø

CONTAINER

Figur 12 – Direkte anløp fra internasjonalt farvann til de største havnene i nord i 2014,
fordelt på utvalgte fartøytyper. Under kategorien spesialfartøy finnes også forskningsfartøy
og taubåter. Kilde: Nor VTS

INTERNASJONALE ANLØP TIL DE STØRSTE
NORDLIGE HAVNENE I 2015
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Figur 13 – Direkte anløp fra internasjonalt farvann til de største havnene i nord i 2015,
fordelt på utvalgte fartøytyper. Kysttrafikk Under kategorien spesialfartøy finnes også
forskningsfartøy og taubåter. Kilde: Nor VTS
Honningsvåg
hadde i 2014 det høyeste anløp av tankere. Dette skyldes at Norterminal AS fram til høsten
omlastet råolje i Sarnesfjorden, levert av det russiske oljeselskapet Lukoil fra terminalen
Varandey i Pechorahavet. Denne aktiviteten ble senere på året flyttet til Bøkfjorden ved
Knutepunkt Kirkenes
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Kirkenes, hvor tanktrafikken gjennom siste kvartal også gjenspeiles. Figuren for 2015 viser at
all oljeomlasting nå skjer i Kirkenes, og at tankanløp fra internasjonalt farvann er omtrent på
samme størrelse i Murmansk og Kirkenes.
Murmansk
hadde i 2014 og 2015 størst antall anløp av bulkskip. Dette skyldes først og fremst omfattende
eksport av kull, men også jernmalm og kunstgjødsel. I tillegg importeres det sement over
havnen.
Alta
hadde i 2014 mye anløp av stykkgodsfartøy. Denne trafikken var i stor utstrekning knyttet til
utbygging av europavei E6, sør for byen. Alta har også et betydelig antall bulkfartøy. Denne
trafikken er hovedsakelig knyttet til Sibelco Nordics utskiping av nefelin fra Lillebukt på
Stjernøya.25
Kirkenes
hadde 62 taubåtanløp fra internasjonalt farvann i 2014 og 31 i 2015, som inngår i statistikken
over spesialfartøy. Dette skyldes hovedsakelig at Sydvaranger Gruve har kjøpt slik assistanse
fra Murmansk.
Hammerfest
har mye anløp av spesialfartøy. Oversikten gjenspeiler ikke trafikken mellom havnen og
offshore feltaktivitet i Barentshavet, som er omfattende (se tabell 11), men viser kun anløp
hvor fartøyene har rapportert seilas fra internasjonalt farvann med destinasjon Hammerfest.
Containertrafikken er svært liten ved alle havnene; Tromsø, Alta, Honningsvåg og Kirkenes
hadde ingen slike anløp i 2014 og 2015.
Ser en på godsomsetningen over de samme havnene i 2014, så bekrefter det hovedtrekkene i
anløpsoversiktene.
Hammerfest og Honningsvåg
hadde i 2014 stor omsetning av våtbulk, målt i godsmengde. For Hammerfest skyldes dette
LNG-anlegget på Melkøya, mens det for Honningsvåg skyldes at Norterminal AS fram til
høsten omlastet råolje i Sarnesfjorden, levert av det russiske oljeselskapet Lukoil fra
terminalen Varandey i Pechorahavet. Denne aktiviteten ble senere på året flyttet til
Bøkfjorden ved Kirkenes. Tallene for Honningsvåg og Kirkenes viser samlet volum losset og
lastet råolje ved FSU-/STS-omlastingsoperasjonene der.26
Murmansk
er helt dominerende på tørrbulk. Det relativt høye tallet på tørrbulk i Kirkenes skyldes
eksport av jernmalm fra Sydvaranger Gruve, som opphørte ved konkursen ved gruven i
desember 2015.

25

De to tabellene gir kun et bilde av godstrafikken gjennom Barentshavet gjennom direkte anløp til de nordlige
havnene fra internasjonalt farvann. Internasjonale anløp til de norske havnene er vesentlig større, da Nor VTS
kun registrerer hvilken havn fartøyet skal til når det ankommer norsk farvann. Et fartøy som f.eks. går inn til
Harstad, og deretter seiler innenriks til Alta, vil hos Nor VTS kun være registrert som anløp til Harstad.
26
I 2015 foregikk omlasting av råolje kun i Kirkenes. Samlet omsetning av petroleumsbulk over havnen var 13
millioner tonn – en femdobling fra året før.
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LAST OVER DE STØRSTE NORDLIGE
HAVNENE I 2014
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Figur 14 – Last (tusen tonn) over de største havnene i nord i 2014, fordelt på hovedgrupper.
Kilde: Kommunal havnestatistikk og CNIIMF

LAST OVER DE STØRSTE NORDLIGE
HAVNENE I 2015
Alta
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H.våg
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Figur 15 – Last (tusen tonn) over de største havnene i nord i 2015, fordelt på hovedgrupper.
Kilde: Kommunal havnestatistikk og CNIIMF
Ser en på godsstatistikken over de største nordlige havnene i 2014 og 2015, så harmonerer
denne med hovedtrekkene i fartøytrafikken. Da det er ulik registrering mellom havnene, har vi
her utelatt både sjømat og gods i container som egne godskategorier. Disse er i stedet
registrert sammen med annet stykkgods for Tromsø, Kirkenes, Murmansk og Arkhangelsk.
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I Hammerfest har havnevesenet de siste to årene registrert fisk dels som bulk og dels som
stykkgods. Havnen omsatte 572 TEU27 containere i 2014, mens antallet i 2015 var redusert til
101 TEU.28
I 2014 og 2015 omsatte Tromsø havn henholdsvis 389 650 og 320 571 tonn fisk. 17 046
TEU containere passerte også over havnen som lokal- eller kysttrafikk i 2015.29
I Murmansk ble det i 2014 omsatt 487 000 tonn gods i container. I 2015 var volumet øket til
560 000 tonn. Arkhangelsk havn omsatte i samme periode henholdsvis 324 000 og 358 000
tonn gods i container.30
Internasjonal trafikk gjennom Barentshavet har samlet sett økt med 35% siden
2012, og teller i dag omkring 4 600 fartøybevegelser. Tre fjerdedeler av denne
trafikken er transitt til og fra Russland, eller trafikk mellom Russland og norske
havner, og det er hovedsakelig denne trafikken som er i vekst.
Den sterkeste veksten har foregått innenfor de fire hovedgruppene tørrbulk,
våtbulk/tankfart, stykkgods og offshore-/spesialfartøy.
For Kirkenes havn representerer denne utviklingen imidlertid ingen vesentlige
utfordringer eller muligheter i dagens situasjon.
Unntaket er transport av råolje fra den russiske terminalen Varadey i
Pechorahavet, som allerede omlastes i Bøkfjorden ved Kirkenes.
Godstrafikken domineres av russisk eksport av bulk i form av råolje, lettolje, kull,
jernmalm og mineralgjødsel til Europa. Russisk import sjøveien via Barentshavet
og gods i transitt gjennom NSR er til sammenligning meget liten og diversifisert.
Over de russiske havnene er det imidlertid en vekst innenfor container. Også
stykkgods er i betydelig vekst, men dette er foreløpig knyttet til utbygging av Yamal
LNG og tilknyttet utskipingsterminal i Karahavet.
Godstrafikken gjennom Barentshavet er sentrert om anløp av Murmansk havn,
men med oljeomlasting og tørrbulk i form av jernmalm og pukk hadde Kirkenes i
2015 den nest største trafikkmengden
De øvrige nordlige havnene Tromsø, Alta, Hammerfest, Honningsvåg og
Arkhangelsk er preget av relativ jevn aktivitet, hvor eksport av LNG er
dominerende i Hammerfest, stykkgods og mineraleksport (nefelinsyenitt) er
dominerende i Alta og eksport av kull, lettolje og trevirke dominerer i Arkhangelsk.
Tromsø viser også vekst på stykkgods, men håndterer også et betydelig volum fisk
over kai. Dette er en trafikk som disse havnene er kapasitetsmessig tilpasset i dag.

27

Twenty-foot equivalent unit (TEU) er ISO-standard basert på volumet til en 20 fots container. Slike containere
er 6,1 m (20 fot) lange og 2,4 m (8 fot) brede. Høyden er ikke standardisert, og varierer fra 1,3 m (4,25 fot) til
2,9 m (9,5 fot). Vanligste høyde er 2,6 m (8,5 fot)
28
Hammerfest Hav KF - Årsberetning 2015
29
Tor-Egil Seglsten, maritim trafikkleder Tromsø Havn KF, e-post 13. april og 21. april 2016. Tromsø er for øvrig
en stor cruisehavn, med omkring 100 anløp i 2014 og 2015. Cruise inngår imidlertid ikke i denne studien
30
CNIIMF (2016) - Статистические данные по портам Арктического бассейна, 2014-2015 (Statistisk data
om havnene i Det arktiske bassenget, 2014-2015)
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3 Europeiske avreise- og destinasjonshavner
Arkhangelsk og Murmansk eksporterer gods til en rekke havner i Europa, Nord-Afrika og
andre deler av verden.
De største internasjonale destinasjonshavnene fra Murmansk
var Kirkenes, Rotterdam og Honningsvåg størst i 2014, med hver omkring 10% av antallet
fartøy. De øvrige større destinasjonene var bl.a. Herøya, Amsterdam, Hamburg og
Antwerpen.

FRA MURMANSK - DESTINASJONSHAVNER 2014
Kirkenes
10 %
Rotterdam
9%
Honningsvåg
9%
Herøya
4%

Andre (<-15 reiser)
49 %

Hull
2%

Amsterdam
3%
Hamburg
3%
Antwerp
Hadera
Jorf Lasfar 3 %
Immingham Terneuzen
2%
2%
2%
2%

Figur 16 – Anløpshavner for internasjonal frakt fra Murmansk i 2014, og deres prosentvise
andel av det samlede antall fartøy i eksportretning. Kilde: Nor VTS
Opprinnelseshavnene for skip som anløp Murmansk
sammenfalt nokså mye med destinasjonshavnene. I 2014 kom den relativt største andelen av
fartøyene fra Rotterdam, Honningsvåg, Kirkenes, Terneuzen (Nederland), Imjuiden
(Nederland) og Immimgham (Storbritannia).
I 2015
var situasjonen noe endret som følge av flyttingen av oljeomlasting fra Honningsvåg til
Kirkenes høsten 2014. Nå var Kirkenes den største destinasjonshavnen fra Murmansk, målt i
antall anløp. 12% av all internasjonal trafikk – 84 reiser - gikk dit31, mens Antwerpen og
Amsterdam var henholdsvis på andre og tredje plass med 31 og 24 reiser. Honningsvåg hadde
kun seks direkte anløp fra Murmansk i 2015.

31

Fiskefartøy er ikke med i oversikten. Nor VTS registrerte i 2015 i tillegg 60 reiser med tankskip direkte fra den
russiske oljeterminalen Varandey i Pechorahavet til Kirkenes.
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Fra Arkhangelsk
var Amsterdam og Rotterdam i 2014 de dominerende internasjonale anløpshavnene med
henholdsvis 21% og 13% av samlet antall reiser - mest knyttet til eksport av råolje. Andre
havner av betydning var bl.a. Alexandria (Egypt), Ventspils (Latvia), Rostock (Tyskland) og
Wismar (Tyskland). Men i likhet med Murmansk, seiler skip fra Arkhangelsk til et stort antall
havner i og utenfor Europa.

FRA ARKHANGELSK - DESTINASJONSHAVNER 2014
Amsterdam
21 %
Andre (<-5 reiser)
37 %

Rotterdam
13 %
Dordrecht
3%
Terneuzen
3 % Isle of Grain Wismar
3%
4%

Alexandria
6%
Rostock
5%

Venstpils
5%

Figur 17 – Anløpshavner for internasjonal frakt fra Arkhangelsk i 2014, og deres prosentvise
andel av det samlede antall fartøy i eksportretning. Kilde: Nor VTS
I 2015 gikk 17% av all internasjonal trafikk fra Arkhangelsk til Rotterdam, og i likhet med
tidligere var Amsterdam, Alexandria, Isle of Grain (Storbritannia) og Wismar også viktige
destinasjoner.
Opprinnelseshavnene for skip som anløper Arkhangelsk
sammenfaller i likhet med Murmansk nokså mye med destinasjonshavnene. Den relativt
største andelen kom i 2014 fra Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen, Rostock, Hull
(Storbritannia), Velsen (Nederland), Teesport (Storbritannia), Ventspils og Terneuzen
(Nederland) – i slik rekkefølge.
Kirkenes havn står for en betydelig andel av den maritime fraktfarten til og fra
Murmansk havn. Denne trafikken er imidlertid hovedsakelig russiske
shuttletankere, som går innom Murmansk i trafikk mellom Pechorahavet og
Kirkenes, hvor de foretar STS-operasjoner.
Rotterdam og Amsterdam er de viktigste havnene for eksport av russisk petroleum.
Ut over dette er det stor bredde i destinasjons- og opprinnelseshavner i den
internasjonale godstrafikken gjennom Barentshavet. De aller fleste havnene er
imidlertid i Europa.
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4 Godstyper mellom Europa og Russland i nord
Maritim godstransport mellom Russland og Europa i nord domineres av russisk eksport av
råvarer, som olje, gasskondensat, kull, jernmalm, kunstgjødsel, tømmer, m.v. Dette forklarer
dominansen av bulkfartøy i på denne trafikkaksen, hvor skip stort sett anløper Russland i
ballast, og seiler tilbake med last.
Raffinert olje fra Arkhangelsk
går hovedsakelig til Rotterdam og Amsterdam med mindre Handysize tankere på 20-30 000
dwt, mens raffinerte produkter fra Murmansk i hovedsak går til Amsterdam med samme type
fartøy, eller den litt større Handymax på 40-50 000 dwt.
Råolje fra Varandey
i Pechorahavet ble fram til 2014 skipet via Murmansk ved bruk av FSU i Kolafjorden.
Tankfarten gikk med Panamax og Aframax tankere i størrelse opp til 120 000 dwt. Denne
oljen gikk hovedsakelig til Rotterdam, men også andre steder – som Fawley og Milford
Haven i Storbritannia.32
I 2011 eksporterte Murmansk tre millioner tonn råolje på denne måten, i 2012 var volumet
halvert, mens det i 2013 ble eksportert seks millioner tonn. Fra 2014 opphørte denne
virksomheten33 ved at Lukoil inngikk et samarbeid med Stolt-Nielsens selskap Norterminal og
med dette flyttet omlastingen til Norge – først til Honningsvåg og senere til Kirkenes.

INTERNASJONAL LAST OVER RUSSISKE
HAVNER I ARKTIS, 2014-2015
Eksport 2015

Import 2015
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6 583

5 879
77
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20 319
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48

793
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7
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129

4
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617

Import 2014
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Figur 18 – Import/eksport (tusen tonn) over de russiske havnene i nord og langs NSR, 20142015. Samlet oversikt og de fem største. Kilde: CNIIMF

32
33

NOR VTS - trafikkdata for 2012-2014
ZAO Morcenter – Cargo data Arctic ports, 2011-2014
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Fra 2017 er det mulig at deler av Lukoils olje fra Varandey igjen vil bli eksportert via
Murmansk, da selskapet vil prøve ut STS omlastning i Kolafjorden. Det er antydet at dette
kan medføre at omlastingen ved Kirkenes reduseres med 30-40 prosent.34
Kull fra Arkhangelsk, Kandalaksha og Murmansk
kommer fra Kemerovo-regionen og leveres av henholdsvis Mechel-gruppens gruveselskap
Yuzhny Kuzbass (UKUZ), Yukas Holdings gruveselskap Taltek og Siberian Coal Energy
Company (SUEK). Markedet er hovedsakelig Storbritannia, men også Nederland, Belgia og
andre europeiske land. I 2014 eksporterte SUEK alene 14 millioner tonn kull over Murmansk
havn.35
Fosfat
fra kunstgjødselprodusenten PhosAgros produksjon i Apatity på Kolahalvøya går over
Murmansk havn til selskapene Prayon i Belgia og Yara i Norge. Det utgjør omkring 1,5
millioner tonn på årsbasis.36
Jernmalm
fra EuroChems terminal i Murmansk havn går til Kina37, hovedsakelig via Suezkanalen, men i
enkelte tilfeller også via NSR. Selskapet eksporterer også baddeleyittkonsentrat som
inneholder zirkonium over Murmansk havn, hovedsakelig til Japan og Norge. Begge disse
mineralene kommer fra EuroChems virksomhet i Kovdor på Kolahalvøya.38
Import
av varer over de russiske havnene i nord utgjør i dag en halv million tonn pr år. Dette utgjør
kun 1,7% av den internasjonal lasten. Den lille importen er varierende; I 2014 var import
basert på vekt dominert av ikke-organiske kjemiske produkter, malm, sement, dyrefor, kobber
og fisk. Murmansk hadde i årene 2012-15 anløp av til sammen 46 spesialiserte sementskip.39
I Arkhangelsk
var importen i 2014 dominert av ikke-organiske og andre kjemiske produkter, men i 2011 og
2012 ble det også importert betydelige volum sement fra Norge.40
Yamalhalvøya
i Karahavet har i 2015 også tatt imot mye stykkgods i form av maskiner, moduler og annet
utstyr til bygging av den nye havnen Sabetta (2015-2016) for Yamal LNG. Havnen er i
fremtiden også tiltenkt en rolle som eksporthavn for mineraler, kull og annen last fraktet
nordover på en fremtidig jernbanetilknytning. 1,4 millioner tonn gods ankom Sabetta sjøveien

34

Jakob B. Stolt-Nielsen i intervju med Sør-Varanger Avis, 21. april 2016 – Kan miste 30-40 prosent av
oljeomlastingen
35
SUEK Annual Report 2014
36
PhosAgro Annual Report 2014
37
Den nordvestlige tolladministrasjonen av Russlands føderale tolltjeneste (Федеральная таможенная служба
Северо-Западное таможенное управление), eksportstatistikk for Arkhangelsk og Murmansk, 2012-2014
38
www.eurochemgroup.com; Global Investment Center, 2013 - Russia - mineral, mining sector investment and
business guide, volume 1
39
Nor VTS
40
Den nordvestlige tolladministrasjonen av Russlands føderale tolltjeneste (ibid.); Rautio/Bambulyak/Hahl
(2013) - Economic cooperation in the Barents Region
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– 40% som direkte import og det øvrige via havnene St Petersburg, Murmansk og
Arkhangelsk.41

4.1 Egne salgsorganisasjoner
De russiske metall- og råvareeksportørene selger hovedsakelig sine produkter direkte til
markedet gjennom egne salgsorganisasjoner. Lukoil selger f.eks. sin råolje i eksportmarkedet
gjennom Litasco Group, som er selskapets trading- og supplyselskap med hovedkontor i
Sveits.
Kullselskapet SUEK selger det meste av sin eksport gjennom SUEK AG, som også er basert i
Sveits. EuroChem selger internasjonalt gjennom sitt globale handelssenter i Zug, Sveits.
Norilsk Nickel selger sine produkter gjennom flere datterselskap, bl.a. Metal Trade Overseas i
Sveits og Norilsk Nickel Europe i Storbritannia.
PhosAgro har inntil nylig solgt sine produkter gjennom egne salgssenter i Russland, men gikk
også internasjonalt i 2013 med etablering av et salgsselskap i Asia. I løpet av 2015 skulle
gruppen etter planen etablere et europeisk salgsselskap i Geneve, Sveits.42
For Kirkenes havn representerer dagens godssammensetning i trafikken mellom
Russland og Europa gjennom Barentshavet tilsynelatende ikke noe større
forretingspotensial, ut over det en allerede har fått på plass i tilknytning til
petroleum. Dagens frakt av olje, mineraler, kull, tømmer og annen last er
hovedsakelig eksport fra havnene Dudinka, Arkhangelsk, Kandalaksha og
Murmansk. Den er vel etablert gjennom salg, marked og logistikk, hvor vareeieren
selv som regel ivaretar disse funksjonene gjennom en vertikal forretningsstruktur.
Volum og gods holder seg dessuten nokså stabilt.
Importen til Russland gjennom Barentshavet er meget lav og med varierte
godstyper.
Over Sabetta havn i Karahavet har det i 2014 og 2015 vært en betydelig og
økende omsetning av stykkgods, som forventes å fortsette i 2016 og 2017. Denne
trafikken imidlertid knyttet til byggingen av Yamal LNG med en tidshorisont på
ytterligere 3-5 år. Havnens rolle etter dette er imidlertid usikker, ut over en
omfattende eksport av LNG.

41

CNIIMF (2016) - Анализ грузооборота морских портов Арктики в 2014-2015 гг. (Analyse av gods over de
arktiske marine havnene i 2014-2015)
42
Dette er bare noen eksempler. Egen kontroll over salg og distribusjon inngår som regel i de store russiske
selskapenes vertikale struktur. Kilder: selskapenes årsmeldinger og hjemmesider
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5 Befrakterne
Ser en på eierforhold knyttet til skip i fraktfart til og fra Russland i nord samlet for årene
2012-15, så drives denne av et stort antall rederier og driftsselskap. Blant de 13 største (fra 50
til 400 anløp) finner vi selskap fra Russland, Kypros, Norge, Tyskland, Singapore, Island,
Danmark, Nederland og Polen.
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Rederi/charterer
Sovcomflot
Murmansk Shipping Company
Northern Shipping Company
Wilson
TB Marine Shipmanagement
Thome Shipmanagement
Eimskip
Norilsk Nickel
Hartmann Group
NB Maritime Management
Wijnne & Barends
Maersk Tankers
Polsteam
Wagenborg Shipping
Arctic Shipping
Glory Ships Singapore
Briese Schiffahrt
Anglo-Eastern Shipmanagement
Cosco
Roswell Tankers
Scorpio
German Tanker
Offen Reederei

Sted
St Petersburg og Limassol
Murmansk
Arkhangelsk
Bergen
Hamburg
Singapore
Reykjavik
Murmansk, Moskva
Limassol, Groningen, Leer
Limassol
Delfzijl
København
Szczecin, Polen
Delfzijl
St. Petersburg
Singapore
Leer
Hong Kong
Shanghai, Hong Kong, Qingdao
Athen
Monaco
Bremen
Hamburg

Type
Tanker
Bulk, stykkgods
Stykkgods
Stykkgods, bulk
Tanker
Bulk, tanker
Stykkgods/frys
Container, tanker
Bulk, stykkgods
Bulk
Stykkgods
Tanker
Bulk
Bulk, stykkgods
Stykkgods/Frys
Bulk
Stykkgods
Bulk
Bulk, container
Tanker
Tanker
Tanker
Tanker

Tabell 10 – Rederier/fartøyoperatører med størst trafikk på russiske havner i nord i 2012-15,
sortert etter antall reiser. Basert på 7 690 registreringer. Kilde: Nor VTS, Marine Traffic og
skipsregistre
Ikke uventet topper tre russiske statsrederier oversikten. De er fulgt av det norske rederiet
Wilson i Bergen, som har satset mye på Russland de senere årene.
Wilson
har sitt hovedkontor i Bergen og kontor i Tananger, Duisburg, Hamburg, Rotterdam,
Reykjavik og Murmansk, samt hyrekontor i Odessa og Arkhangelsk. Sistnevnte - Wilson
Crewing Agency Ltd – utfører det meste av rekrutteringen av sjømenn til rederiet, samt
opplæringen av disse.
Wilson Group har omkring 1 600 ansatte, hvorav omkring 1 450 er sjømenn. De er fordelt på
de fire juridiske enhetene Wilson EuroCarriers AS, Euro Container Line Holding, Bergen
Shipping Chartering AS og islandske Nesskip hf.
Pr januar 2016 hadde rederiet en flåte på 113 fartøy på mellom 1 500 og 8 500 dwt, hvor
omkring 80% var selveiet. Bortsett fra tre containerfartøy og tre systemfartøy som primært
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arbeider på kontrakt for Hydro Aluminium, er alle de øvrige fartøyene bulk/stykkgods.
Rederiet har 63 mellomstore fartøy på 3 000-4 500 dwt, som hovedsakelig benyttes til frakt av
kunstgjødsel og kull, men også betydelige mengder mineraler, stål og korn. Det har også 25
bulkfartøy på 6 000-8 500 dwt, som stort sett benyttes til samme type last som
mellomsegmentet, men har større kapasitet. Lasten består her for det meste av kvarts, ulike
mineraler og stein, men også av kunstgjødsel, stål, malm, kull og ferro.43
Wilsons flåte seiler også mye i mineralfrakt på Finnmark, fra Stjernøya i Alta og Leirpollen i
Tana.44
Det islandske rederiet Eimskip
er i linjetrafikk med hyppige anløp med stykkgods og frysevarer på Murmansk, og har også
Kirkenes og andre havner i Nord-Norge inne samme nett.
Det er ellers verdt å merke seg at det kinesiske statsrederiet Cosco er nummer 19 på
oversikten. Rederiet har hatt en svak økning i trafikken til Russland gjennom Barentshavet i
2015.
En rekke andre kinesiske rederier, både fra Hong Kong og fra det kinesiske fastlandet, har
også anløpt russiske havner i nord de siste fire årene.

Fraktrederienes nasjonalitet, 2012-2015
17 %
28 %
3%
3%
4%
4%
11 %

5%
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Kypros

Hellas

Norge

Nederland

Kina

Danmark

Japan

Andre

Singapore

Figur 19 – Befrakternes lokalisering og landets relative andel av maritim frakttrafikk
gjennom Barentshavet, 2012-2015. Fiskefartøy er utelatt. Kilde: Nor VTS, Marine Traffic og
skipsregistre
Ser en på hvilket land godsfartøyenes driftsselskap er lokalisert i, så viser en samlet oversikt
for årene 2012-15 at 28% av den internasjonale fartøytrafikken gjennom Barentshavet er
43

www.wilsonship.no
Nor VTS. Leirpollen i Tana må ikke forveksles med Leirpollen i Sør-Varanger. I Tana skipes det årlig ut en
million tonn kvart fra Elkems dagbrudd i Austertana
44
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administrert fra Russland, 11% fra Tyskland, 10% fra Hellas og 9% fra Kypros. Norge er den
femte største nasjonen på fartøyadministrasjon, med 6% av trafikken.
For Kirkenes havn har driftsselskapene og rederiene bak godstrafikken gjennom
internasjonalt farvann i Barentshavet begrenset betydning i dag. Dette som følge
av type fartøy/gods, omsetning og fraktmønster mellom Russland og Europa.
Kunnskap om disse selskapene er imidlertid viktig å ha med seg i den videre
prosessen, da endringer i godstype, destinasjonshavn og seilingsrute kan skape
basis for at også Kirkenes i noen sammenhenger kan oppnå en kommersiell rolle i
denne trafikken.
I en slik sammenheng vil både vareeier, transportør og salgsledd være relevante
samtalepartnere, avhengig av hvordan omsetning og frakt organiseres.
Dagens frakt gjennom Barentshavet domineres av russiske transportører med
adresse i Russland eller annet sted. Nasjoner som Tyskland og Hellas er også
sterkt tilstede i denne trafikken.
For Kirkenes havn kan særlig det norske rederiet Wilsons sterke posisjon i
markedet for stykkgods mellom Russland og Europa i nord være nyttig å følge opp
gjennom en dialog hvor en bl.a. ser nærmere på om utviklingen vil kunne skape
grunnlag for at også Kirkenes havn kan få en kommersiell rolle her.
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6 Utviklingstrekk for russisk produksjon og
transport av petroleum
Russland har en rekke planer for utnyttelse av landets petroleumsressurser i vestlig del av
Arktis, men mange av disse er svært teknisk utfordrende og meget kostbare. Økonomiske
sanksjoner fra EU/NATO og USA og kraftig fall i oljeprisene fra 2014 har derfor gjort at flere
offshore prosjekt er utsatt på ubestemt tid, til etter 2030.
Blant prosjektene som foreløpig ikke er utsatt, men er under implementering eller
detaljplanlegging, finnes det flere som forutsetter utvikling av logistikk for eksport sjøveien
fra terminaler ved Karahavet og Pechorahavet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Varandey
Prirazlomnoye
Pechora LNG
Yamal LNG (Sabetta)
Novy Port
Arctic LNG
Tanalau

Foreløpig er kun to av disse prosjektene kommet over i kommersiell fase i Pechorahavet, hvor
6,2 millioner tonn råolje ble eksportert i 2014. De øvrige prosjektene skal realiseres i
tidsrommet 2016 - 2025.

Prognose for utskiping av petroleum over russiske
terminaler i Pechora- og Karahavet, 2014 - 2030
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Figur 20 – Resultat fra 2015 og prognose for utskipning av olje og gass (mill. tonn) fra
Pechora- og Karahavet, 2020 og 2030. Kilde: Den enkelte oljeselskapenes hjemmesider
I sum representerer de mest utviklede russiske terminalprosjektene i nord en økning på opptil
80 millioner tonn pr år i 2030 i forhold til 2014. Det meste av dette vil være LNG.
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Samlet vil aktiviteten knyttet til disse syv terminalene kunne generere 1 090 – 1 230 nye
anløp pr år når de alle er i full drift, dvs. mellom 2 180 og 2 460 nye tankerbevegelser.45 Dette
kommer i tillegg til dagens trafikk ved de to terminalene i Pechorahavet.
I sommersesongen vil mye av LNG-transporten etter planen gå østover langs Den nordlige
sjørute til Kina, men sett under ett vil det meste av utskipingene fra de nye terminalene gå
vestover gjennom Barentshavet hovedsakelig med destinasjon Rotterdam i Nederland eller
Zeebrugge i Belgia (LNG).

Figur 21 – Kart over petroleumslisenser i russisk Arktis. Fargekodene helt til venstre viser
(f.ø.) Gazprom, Gazprom Neft, Rosneft, Lukoil, Lokoil/Bashneft og Novatek. Kilde: Gecon
Mye av råoljen fra Lukoils terminal i Varandey vil ventelig fortsatt gå til Kirkenes eller
Honningsvåg for omlasting der, mens all Gazproms olje inntil videre vil gå til Murmansk.
Dette vil følgelig også generere økt trafikk av Aframax- tankere på 110 000 tonn dødvekt
videre vestover og sørover, slik vi ser i Kirkenes i dag.
Se for øvrig vedlegg 3 for nærmere beskrivelse av den enkelte terminal og vurdering av
hvilken anløpstrafikk disse forventes å genere.
For Kirkenes ligger det et betinget potensial knyttet til utviklingen av frakt av
petroleumsprodukter fra russiske terminaler i Pechora- og Karahavet. Havnen er allerede
omlastingspunkt for råolje fra Varandey, og bør kunne fortsette med dette også når
terminalen øker sin kapasitet. Råolje fra Prirazlomnoye og Novy Port vil imidlertid gå
utenom Kirkenes ved at Gazprom Neft satser på å omlaste denne i Kolafjorden ved
Murmansk. Lukoil har likevel signalisert at en vurderer å omlaste deler av sin olje i
Kolafjorden i fremtiden.

45

Oppgaver fra de enkelte oljeselskapene. I 2014 ble eksporten fra Varandey i sin helhet fraktet til Norge for
omlasting til VLCC-tankere ved Honningsvåg og Kirkenes. Herfra ble oljen fraktet til Rotterdam.
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IPC Groups Taimyrneftegazdobychas planlagte Tanalau-terminal i Yenisey er også
interessant for Kirkenes, da fartøystørrelsen som på grunn av vanndyp og is vil kunne
benyttes her er lite økonomisk for frakt til fjerntliggende markeder.
Eksport av russisk LNG kan representere en mulighet for Kirkenes, selv om denne frakten
i sommersesongen helt eller delvis skal gå østover gjennom NSR til Kina. Yamal LNG har
gjort avtale om levering til Zeebrugge i Belgia. Slike avtaler er ikke inngått for de mer
uferdige prosjektene Pechora LNG (Rosneft) og Arctic LNG 1-3 (Novatek), og det kan
være interessant for de russiske selskapene å benytte en LNG-terminal ved Kirkenes, om
et slikt tilbud foreligger. Denne kan enten inngå som en utvidelse av Stolt-Nielsens
Norterminal, eller må utvikles som et separate prosjekt.
I sum representerer fremtidig russisk petroleumseksport fra sjøterminaler i nord et last- og
trafikkpotensial som, for å kunne utnyttes, vil fordre betydelige utvidelser i
havneinfrastruktur og maritimt tjenestetilbud i Sør-Varanger. I dag hersker det imidlertid for
stor usikkerhet m.h.t. tidsperspektiv, utbyggingsløsninger og foretrukne eksportløsninger til
at Sør-Varanger kommune bør benytte ressurser for tilrettelegging for dette – ut over de
tilretteleggende prosessene en allerede har løpende i forhold til flere maritime
industriaktører i kommunen. Kirkenes havn bør imidlertid følge utviklingen på russisk side
nøye, for å kunne gå inn i en dialog med potensielle investorer og kunder på et tidlig
stadium i fall det skjer en interessant utvikling her.
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7 Offshore petroleumsvirksomhet i Barentshavet
Seismikk og leteaktivitet i havområdene utenfor Finnmark har gjennom flere år gitt oss et god
innblikk og mye erfaring knyttet til type og omfang av havnerelaterte tjenester som slik
offshore aktivitet etterspør.
Utbyggingen av Snøhvit utenfor Hammerfest har også gitt oss viktig erfaring knyttet til lokale
leveranser og regional verdiskaping av både feltutbygging og landbasert produksjon av LNG.
Erfaringene viser bl.a. at utvikling av offshore felt tar mange år fra funn til drift, og at
teknologi og produksjonsløsninger er i stadig utvikling. Dette gjør at dagens naturlige valg av
produksjons- og eksportløsning ikke nødvendigvis vil være morgendagens valg. Og dette gjør
at flere oljeselskap er tilbakeholdne med å gå inn i lokale planleggingsprosesser hvor en
legger til grunn valg av bestemte modeller for eventuelle utbygginger som ligger 10-15 år
fremme i tid. Valg av produksjons- og eksportløsning har også meget stor betydning for
omfang og innhold i de maritime operasjonene knyttet til utbygging og drift, og med dette
omfanget av aktivitet i de havnene som ligger nærmest utbyggingen

7.1 Snøhvit
Utbyggingen av det norske Snøhvit LNG medførte kraftig vekst i trafikk og last over
Hammerfest havn. I 2000, før utbyggingen starter, ble det losset 223 000 tonn gods i
Hammerfest. Da anleggsarbeidet på Melkøya var på topp i 2004 og 2005 var dette volumet
mer enn fordoblet og antall fartøyanløp øket med 30-40%.46

Snøhvit LNG: Gods losset i Hammerfest havn
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Figur 22 – Utvikling av mengde losset gods (tonn) i Hammerfest havn før og under
utbyggingen av Snøhvit LNG. Kilde: SSB
46

Hammerfest havn KF – Årsberetning 2014; SSB - Havnestatistikk
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7.2 Shtokman
Etter Snøhvit så det lenge ut til at utbyggingen av Shtokman-feltetet i russisk sone i
Barentshavet skulle bli det neste store offshore utbyggingsprosjektet i nord, med et stort
potensial for regional næringsutvikling både på norsk og russisk side. Dette ligger imidlertid
på is, og en fremtidig realisering vil trolig forutsette at det kan kobles til andre felt, i fall det
gjøres nye gassfunn i nærheten.
Den opprinnelige utbyggingsplanen var basert på en feltutbygging i tre faser og et LNGanlegg i Teriberka, nordøst for Murmansk. Første fase i prosjektet, planlagt ferdigstilt i 2013,
skulle levere 7,5 millioner tonn LNG pr år. Ved fullføring av prosjektet i 2019 skulle volumet
ha vært oppe i 30 millioner tonn.
For å transportere dette til markedet hadde en lagt opp til kontrahering av 20 LNG-tankere
med kapasitet 220 000 m3, dvs. omkring 100 000 dwt. Dette ville i begynnelsen fordre 75
årlige anløp av LNG-tankere til Teriberka, og senere være oppe i 300 anløp. Dette ville
betydd opp til 600 bevegelser av LNG-tankere gjennom Barentshavet, og med andre maritime
tjenester i tilknytning til produksjonsfeltene og LNG-anlegget, ville antallet bevegelser raskt
kunne komme opp i det doble.47
Dette er verdt å merke seg, da det gir en indikasjon på hvilken trafikk driften av fremtidige
gassfelt av denne størrelsen i det østlige Barentshavet vil kunne generere i fall
markedssituasjonen vil gjøre slik utbygging lønnsom.

7.3 Annen planlagt aktivitet på russisk sokkel
Ved utgangen av 2014 var det 145 aktive lisenser på blokker på russisk sokkel i nord,
inkludert grunne kystområder. 24 lisenser var for regional forskning innenfor kontrakter med
staten og 121 for geologiske undersøkelser, letevirksomhet og produksjon.48
Den 18. februar 2016 fikk det statseide russiske oljeselskapet Rosneft tildelt lisens for
blokken Gusinozemelsky i Barentshavet, en lovende blokk nær den sørligste delen av Novaya
Zemlya.49 Dette er den fjerde lisensen den russiske regjeringen har gitt selskapet i dette
havområdet løpet av de siste fire årene. I desember 2011 ble Rosneft tildelt tre lisenser, som
dekker strukturene Central Barents, Pereseevsky og Fedynsky, som alle inneholder store
reserver av karbohydrater.
I tillegg fikk statseide Gazprom i august 2014 tildelt lisens for blokken Kheysovsky, lenger
nord i Barentshavet og vest for Novaya Zemlya.50

47

Rautio/Muotka/Jensen (2008) - Shtokman og Snøhvit Tog II. Vurderinger av muligheter og utfordringer for
Finnmark i tilknytning til to store industriutbygginger i nord
48
Bambulyak/Frantzen/Rautio (2015) – Oil transport from the Russian part of the Barents Region. 2015 Status
report
49
Vedtak i regjeringen – 18.02.2016 #247-r
50
RNS, Number 6706L, 29 April 2015 - Management Report 2014 OAO Gazprom
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Med dette er i det i dag til sammen 22 lisensierte blokker på russisk sokkel i Barentshavet.51
En russisk lisens har som regel en varighet på 10 år for geologiske undersøkelser, med 2D og
3D seismiske studier og boring av to avgrensningsbrønner. Om det gjøres funn, skal det
deretter bores minst en letebrønn i løpet av fem år.52
Den 5. mai 2012 inngikk Rosneft en avtale med Statoil om felles leting på russisk sokkel,
hvor Rosneft samtidig skal få delta i letevirksomhet på Statoils lisenser på norsk sokkel, samt
kunne delta i Statoils internasjonale operasjoner. Avtalen ble konkret knyttet til bl.a.
Pereseevsky, lokalisert nær norsk sokkel. Her fikk Statoil en andel på 1/3 i prosjektet.53

Figur 23 – Kart som viser Fedynsky, eller Hjalmar Johansen-høyden, i forhold til bl.a.
delelinjen i Barentshavet og Varangerhalvøya. Kilde: Oljedirektoratet

51

Vedtak i regjeringen – 15.06.2009 #787-r med tillegg opp til 18.02.2016
ITAR-TASS, 22. mars 2016 - "Роснефть" должна пробурить пять поисково-оценочных скважин в
Баренцевом и Японском морях (Rosneft må bore fem letebrønner i Barentshavet og Japanhavet)
53
Rosneft, pressemelding 5. mai 2012 - Rosneft and Statoil Agree on Joint Offshore Operations in the Barents
Sea and Sea of Okhotsk
52
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Den 21. juni samme år inngikk Rosneft en tilsvarende avtale med italienske Eni knyttet til
bl.a. de to øvrige lisensene i Barentshavet.54 Både Central Barents og Fedynsky, som på norsk
er kjent som Hjalmar Johansen-høyden, ligger nær norsk sokkel. Fedinsky ligger så tett inntil
at deler strekker seg over grensen og inn i norsk økonomisk sone. Med dette har Fedinsky
også potensial til å kunne utvikle et norsk-russisk samarbeid i fall en i fremtiden konkluderer
med at en utbygging vil være lønnsom og ønskelig.
Sommeren 2013 utførte Rosneft sammen med Eni seismisk kartlegging av lisensområdene
Central Barents og Fedynsky.55 I 2014 ble det gjennomført kartlegging av Pereseevsky i
samarbeid med Statoil.
Rosneft og Eni
skal etter planen starte boring med en rigg på russisk sokkel i Barentshavet i løpet av 2017,
etter avslutning av undersøkelser i Svartehavet i 2016. Denne tidsplanen anses imidlertid ikke
som gjennomførbar, slik at sommerhalvåret 2018 framstår som mer sannsynlig for
leteaktivitet nær den nye grenselinjen.56

7.4 Barentshavet sørøst (23. konsesjonsrunde)
Det har vært knyttet store forventninger til åpning av norsk sokkel lengst sørøst i Barentshavet
for petroleumsaktivitet, etter at Norge og Russland i 2010 ble enige om en grenselinje i det
tidligere "omstridte området", etter mer enn 40 år med forhandlinger.57
Det omstridte havområdet hadde siden 1975 vært lukket for lete- og produksjonsaktivitet i
påvente av en endelig grenselinje58, men fram til 1976 gjennomførte både Norge og
Sovjetunionen seismiske undersøkelser her. På sovjetisk side fortsatte seismikken gjennom
1970- og 1980-tallet. Resultatene av seismikken har antydet store gassforekomster i
Barentshavet sørøst.59 På 1980-tallet og begynnelsen av 1990-tallet gjennomførte
Sovjetunionen også leteboringer med 26 fullførte brønner på egen sokkel i Barentshavet og
Pechorahavet. Omfanget var ikke stort, men funn-ratioen var høy og det ble gjort interessante
funn; blant annet det gigantiske gass- og gasskondensatfeltet Shtokman oppdaget i 1988.60
I januar 2015 lyste Olje- og energidepartementet ut 23. konsesjonsrunde på norsk sokkel. Den
omfatter 57 blokker, hvorav 34 er lokalisert i det tidligere omstridte havområdet mot Russland
54

Rosneft, pressemelding 21. juni 2013 - Rosneft and Eni Sign Completion Deed on Three Offshore Projects in
Russia
55
Bambulyak/Frantzen/Rautio (ibid)
56
En utsettelse til 2018 er ikke offisielt stadfestet, men er antydet muntlig i møte mellom Akvaplan-niva og en
representant for joint-venturet Rosneft JV Projects SA - Eni Energy Russia BV
57
Avtalen om grenselinjen i Barentshavet ble signert av utenriksministrene Jonas Gahr Støre og Sergej Lavrov
den 15. september 2010. Den ble ratifisert 7. juni 2011 og trådte i kraft en måned senere, den 7. juli 2011
58
Det refereres her ofte til et moratorium mellom Norge og Sovjet, som begrunnelse for at området ble lukket
for letevirksomhet. En slik formell avtale finnes imidlertid ikke. Norge foreslo et moratorium, og russerne likte
dette men kunne samtidig ikke godta de norske premissene. En fikk i stedet etablert en form for forståelse om
å vise tilbakeholdenhet i dette området. Se artikkelen Petroleumsvirksomhetens internasjonale dimensjon av
Rolf Tamnes i Aarbo/Hersoug (2010) – Oljevirksomhetens inntog i nord. Avtalen er for øvrig ikke nevnt i Tamnes
(1997) - Oljealder, 1965-1995
59
Kvalvik - Delelinjeforhandlingene mellom Norge og Sovjetunionen. Artikkel i "Internasjonal politikk" 61, 2003
60
Moe (2003) - Offshore petroleumsproduksjon og transport i Nordvest-Russland: Utfordringer for norsk
næringsliv og norske myndigheter
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i Barentshavet sørøst. 20 blokker er i øvrige deler av Barentshavet, og tre er i Norskehavet.
Ved fristens utløp hadde 26 oljeselskap søkt om konsesjon.
For Øst-Finnmark med Varanger-regionen
er det størst forventning til de 34 blokkene i Barentshavet sørøst, da dette er et havområde
ligger gunstig til for anvendelse av lokale havner og leveranser fra lokalt næringsliv til
petroleumsindustrien gjennom letevirksomhet og eventuell feltutbygging.61

Figur 24 – Tildelte og utlyste blokker i Barentshavet, inkl. 23. lisensrunde. Kilde:
Oljedirektoratet.
Regjeringen vil etter planen tildele utvinningstillatelser i løpet av første halvår 2016, og en vil
med dette kunne forvente at de første prøveboringer blir gjennomført tidlig i 2017.
Følgende oljeselskap har søkt om konsesjon i 23. runde:
Norske Shell62
BP Norge
Capricorn Norge
Centrica Resources (Norge)
Chevron Norge

ConocoPhillips Skandinavia
DEA Norge
Det norske oljeselskap
DONG E&P Norge
E.ON E&P Norge

61

Regjeringen, pressemelding 20. januar 2015 - Nye, store muligheter for Nord-Norge; Regjeringen,
pressemelding 096/15, 4. desember 2015 - 23. konsesjonsrunde – sterk interesse for nye leteområder i nord
62
Shell annonserte i en pressemelding 4. april 2016 at de trakk sin søknad ut fra en global prioritering, hvor en
ønsker å satse på aktiviteter som kan gi inntekter tidligere enn eventuelle funn i Barentshavet. Kilde: NTB Info,
4. april 2016 - Shell trekker søknad om letelisenser
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Edison Norge
Faroe Petroleum Norge
Idemitsu Petroleum Norge
INPEX Norge
KUFPEC Norway
Lukoil Overseas North Shelf
Lundin Norway
Moeco Oil & Gas Norge
Wintershall Norge

OMV
PGNiG Upstream International
Pure E&P Norway
RN Nordic Oil
Spike Exploration
Statoil Petroleum
Tullow Oil Norge

Letefasen
er erfaringsmessig preget av betydelig offshore aktivitet knyttet til en rekke støttefunksjoner
for rigg, som genererer behov for leveranser av varer og tjenester på land. Slike tjenester er
bl.a. proviant og annen utrustning, reservedeler, bunkring, transport og overnatting ved bytte
av mannskap, miljøtjenester og helikopterberedskap.
Dette er virksomhet som vil løpe over flere år, og som vil kunne gi betydelig aktivitet for en
del lokale bedrifter og institusjoner. Aktiviteten vil samtidig neppe bli så omfattende at det vil
stille store krav til utvikling av ny havneinfrastruktur i regionen. Ut over det som allerede
finnes, er en i dag inne i en prosess for utvikling av nye basefunksjoner i Kirkenes havn
gjennom Tschudi og CCB/Kirkenesbase, samtidig som også Vardø kommune arbeider med å
tilrettelegge arealer på Svartnes på fastlandet i samarbeid med CCB.
En må samtidig regne med at mye av aktiviteten i en letefase i Barentshavet sørøst vil bli
håndtert fra Hammerfest, hvor Polarbase har bygget opp betydelig kapasitet på dette området.
Erfaringer fra Hammerfest
viser at boring av en brønn i Barentshavet vil foregå over et tidsrom på 60-90 dager. Denne
operasjonen krever to supplyfartøy, hvor et skal ligge permanent standby ved riggen, mens det
andre går i trafikk mellom basehavnen og feltet med last og annen utrustning omtrent tre
ganger pr uke. I tillegg krever operasjonen et ankerhåndteringsfartøy ved posisjonering av
riggen, men dette fartøyet forlater stedet etter avsluttet jobb, og et knapt innom basehavnen.
I tillegg fraktes sement, rør og annet forbruksmateriell inn til havn med fraktfartøy, for videre
transport til riggen med supplyfartøy. Denne trafikken utgjør 10-15 anløp pr måned.
Supplyfartøyene foretar også mannskapsbytte en gang pr måned, vanligvis omkring 16
personer. De bringer også på land forurenset vann og slam fra riggvirksomheten, som samles i
tanker og etter hvert fraktes med skip til behandling annets sted langs kysten. Dette genererer
imidlertid ikke mye trafikk.
Ved oppstart av letevirksomhet i Barentshavet sørøst i 2017
regnes det som sannsynlig at tre rigger vil være i løpende drift på kontrakt med de ulike
oljeselskapene som tildeles lisens der. Dette vil i så fall bety at seks supplyfartøy vil være i
kontinuerlig arbeid, og disse vil ha til sammen 27-30 anløp til basehavnen pr måned, hvor det
også foretas bytte av samtlige mannskap – omkring 100 mann. I tillegg vil det være 30-45
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anløp av fraktfartøy med forsyninger og utrustning til riggene, samt et mindre antall
transporter av avfall til håndtering annet sted langs kysten.63
En eventuell feltutbygging i Barentshavet sørøst vil kunne representere en vesentlig større
mulighet og utfordring for næringsliv og forvaltning i Varanger, men det potensielle omfanget
vil bl.a. bero på om en vil utvinne olje eller gass, samt valg av utbyggings- og eksportløsning
– som er med og skaper premissene for lokale leveranser.
I Barentshavet vest er i dag kun Snøhvit Tog I realisert i tilknytning til felt oppdaget for 20 år
siden. For Hammerfest er det med dette selve LNG-anlegget på Melkøya som representerer
varig aktivitet. Rypefjord betjener også det meste av seismisk aktivitet og leteaktivitet i
Barentshavet, og kan tenkes å betjene slik aktivitet også langt øst i Barentshavet.
En eventuell oppstart på feltutbygging i Barentshavet sørøst
ligger trolig 8-10 år fremme i tid, og ingen oljeselskap vil i dag si med sikkerhet hvilken type
produksjons- og eksportløsninger en da vil komme til å velge.
Ved utvinning av gass er alternativene ilandføring for produksjon og eksport av LNG, lik en
gjør på Melkøya ved Hammerfest, ilandføring for produksjon og eksport av tørrgass via
rørledning, lik en gjør på med gass fra Ormen Lange på Aukra, eller en kan få
produksjonsløsninger hvor gassen bearbeides og eksporteres direkte fra feltet.
Ved utvinning av olje vil mye avhenge av om denne kan bringes til terminal på land, eller om
den eksporteres direkte fra feltet ved bøyelasting.
Kirkenes havn
har allerede en del erfaring fra leteaktivitet i Barentshavet, både knyttet til Shtokman på
midten av 2000-tallet, seismikkaktivitet knyttet til 23. lisensrunde og annen
petroleumsaktivitet i det østlige Barentshavet. Havnen har i den senere tid også levert
tjenester til seismikkfartøy som har operert i Karahavet.
Erfaringene viser at både leteaktivitet og boring i et sterkt avgrenset område raskt genererer
en mangedobling av petroleumsrelatert trafikk i havnen. Da Norsk Hydro sommeren 2006
boret avgrensningshull nummer 7 for Gazprom på Shtokman-feltet i det østlige
Barentshavet64, økte denne typen trafikk fire ganger til 33 anløp i forhold til året før.
Likeledes ser vi at denne typen trafikk knyttet til seismikkaktivitet i Barentshavet sørøst har
øket fra beskjedne åtte anløp i 2013 til 196 i 2014. Fra 2013 til 2014 øket denne trafikken 2,5
ganger over Kirkenes havn.
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John Kåre Grøsnes, eiendomssjef og HMS-ansvarlig ved Polarbase AS, telefonintervju 14. april 2016
Petro.no, 5. juli 2006 - På vei til Shtokman-feltet. Norsk Hydro benyttet Odfjell-riggen «Deepsea Delta» til
oppgaven.
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Anløp i Kirkenes havn knyttet til arbeidet med
avgrensningsbrønn nr 7 på Shtokman i 2006
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Figur 25 – Offshore petroleumstrafikk i Kirkenes havn knyttet til Norsk Hydros boring av
avgrensningsbrønn nr 7 for Gazprom på gassfeltet Shtokman på russisk sokkel i 2006.
Sammenligning med samme type trafikk året før. Kilde: Kirkenes havn
For prognostisering av petroleumsrelatert trafikk i Kirkenes havn
i årene som kommer, er det viktig at en er oppmerksom på at Norterminals estimat på 150-300
anløp når oljeterminalen på Gamneset står ferdig omkring 2020 ikke utelukkende
representerer ny trafikk. Mye av dette vil være flytting av eksisterende trafikk fra dagens
omlastingspunkt sør for Reinøya, men om en fortsatt skal betjene Lukoils terminal på
Varandey, vil trafikken herfra til Kirkenes som nevnt øke til omkring 170 anløp pr år etter
hvert som produksjonskapasiteten går opp.
Utviklingen i Hammerfest i årene etter Snøhvit
kan tjene som en god indikator på hvilken trafikkutvikling vi kan vente oss over Kirkenes
havn i tilknytning til offshore aktivitet. Hammerfest fungerer i dag som hovedbase for all
petroleumsaktivitet i de sentrale delene av Barentshavet. Ved operasjoner lengst øst vil
avstanden kunne være ufordelaktig for Hammerfest om en lykkes med å bygge opp gode og
konkurransedyktige servicetilbud i Øst-Finnmark. Og her vil Kirkenes kunne fylle noen av de
samme oppgavene som Hammerfest i tilknytning til seismikk og annen leteaktivitet, lik en
allerede har gjort i tilknytning til både deler av 22. lisensrunde og den innledende fasen
knyttet til 23. runde, hvor det meste av seismikkvirksomheten ut fra Kirkenes foregikk i 2014.
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Anløp i Kirkenes havn knyttet til petroleumsutvikling
2011 - 2015
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Figur 26 – Trafikkutvikling i Kirkenes havn knyttet til petroleumsaktivitet i det østlige
Barentshavet, 2011 – 2015. Fartøyanløp knyttet til oljeomlasting er ikke tatt med. Kilde:
Kirkenes havn.
For Kirkenes havn representerer offshore petroleumsaktivitet på norsk og russisk
sokkel i østlig del av Barentshavet et meget interessant potensial allerede innenfor
en relativt kort tidshorisont. Leteboring etter 23. konsesjonsrunde vil ventelig
begynne tidlig i 2017, og i løpet av samme år er det også ventet at russiske
Rosneft vil begynne tilsvarende aktivitet på russisk side. Resultatene av denne
virksomheten er vanskelig å forutsi, da østlig del Barentshavet hittil ikke har svart til
forventningene hva angår drivverdige funn av olje. Også Lundins boring på
«Ørnen», tildelt helt øst i 22. runde, viste tørr brønn. Imidlertid har en både
kunnskap og gode indikasjoner på at det østlige Barentshavet inneholder mye
gass.
Leteboring i øst vil ventelig medføre aktivitet over både Hammerfest og Kirkenes
havn, med til sammen 750-950 anløp på årsbasis. Tidsperspektivet for denne
forsynings- og støttevirksomheten vil imidlertid henge tett sammen med hvilke funn
som gjøres på den enkelte blokkene. Og drivverdige funn medfører ikke
nødvendigvis en hurtig beslutning om feltutbygging i et internasjonalt marked
preget av svært lave priser. En kan få en situasjon hvor leteboring følges av en
periode med stillstand i påvente av bedre markedsutsikter.
Dagens havneinfrastruktur i Kirkenes vil med noen tilpasninger kunne ta unna mye
av trafikken knyttet til letevirksomhet, og om en får på plass planlagt
forsyningsvirksomhet i Korsfjorden og/eller på Slambanken i Langfjorden, vil en
betydelig kapasitet. Med kun noen timers ekstra gangavstand til Hammerfest er
imidlertid usikkert om oljeselskapene og baseselskapene vil være interessant å
gjøre store grunnlagsinvesteringer lenger øst så lenge en kun skal betjene en
letefase med et lite antall rigger i området. "Ørnen" er den foreløpig østligste
brønnen boret på norsk sokkel, men all supplyvirksomhet gikk fra Hammerfest. I
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dagens markedssituasjon må en forvente at selskapene har ekstra sterkt fokus på
kostnadssiden.
Ved drivverdige funn i Barentshavet sørøst vil det i alle fall ta noen år før
feltutbygging vil kunne besluttes, planlegges, godkjennes og igangsettes. Dette er
et tidsvindu hvor Kirkenes kan vurdere behovet for ytterligere infrastrukturtiltak i
havnen. Slike tiltak vil avhenge mye av hvilke utbyggings- og eksportløsninger som
velges i fremtiden.
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8 Den nordlige sjørute
Dagens internasjonale transitt langs Den nordlige sjørute (NSR) er relativt liten og synkende.
I 2013 nådde den en foreløpig topp med 42 fartøy og litt over 1,2 millioner tonn last. Mer enn
halvparten av fartøyene førte utenlandsk flagg.
I 2014 stupte antallet fartøy som seilte hele ruten til 22, nesten alle med russisk flagg. For
sesongen 2015 viser statistikken at kun 18 fartøy gjennomførte en sammenhengende transitt
med isbrytereskorte. 11 av disse gikk uten last og et fartøy fraktet passasjerer. De seks
fartøyene med last fraktet til sammen 39 tusen tonn.65

Fartøy i transitt langs Den nordlige sjørute
2011 - 2015
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Figur 27 – Antall fartøy i transitt med isbryterassistanse gjennom Den nordlige sjørute, 20112015, med fordeling på fartøy med og uten last. Kilde: Atomflot
Ser en på frakten av gods gjennom NSR da den var på det foreløpig høyeste, i 2011-2013, så
var den dominert av flytende bulk. Dette var hovedsakelig gasskondensat og diesel, som
utgjorde omkring 50% av all frakt i denne perioden. Frakt av jernmalm og kull utgjorde ikke
mer enn til sammen 2-4 seilaser pr sesong i samme periode.
Etter 2013
har frakten av gasskondensat og mineraler så godt som opphørt langs NSR, dels som følge av
at det russiske selskapet Novatek, som stod bak frakten av kondensat, har skiftet
eksportterminal fra Vitino i Kvitsjøen til Ust-Luga ved St Petersburg, og dels som følge av

65

Atomflot/Northern Sea Route Information Office. Årlige oversikter over seilinger langs NSR med
isbrytereskorte, 2011-2015
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prisutviklingen for kull og jernkonsentrat har gjort transport sjøveien fra Murmansk til Kina
mindre interessant. 66
I 2011, 2012 og 2015 ble det også gjort noen forsøk på frakt av frossen fisk vestover langs
NSR, fra Petropavlovsk og Vladivostok til St. Petersburg. I 2011 ble det gjort fire slike turer,
mens det kun seilte en last per sesong i 2012 og 2015.67
En betydelig del av den tradisjonelle destinasjonstrafikken på NSR er stykkgods og diesel
til bosettinger langs kysten, men i 2015 var trafikken også preget av tungløftfartøy som gikk
fra Asia eller Europa til Sabetta med moduler og andre komponenter for byggingen av YamalLNG. Det meste av transporten fra Europa returnerte etter lossing i Sabetta, og noe av
transporten fra Asia fortsatte likeledes til Europa i ballast etter lossing i Sabetta.68

Figur 28 – Den nordlige sjørute (NSR) strekker seg fra innløpet til Karahavet i vest og
østover langs kysten av Sibir frem til stredet mellom Tsjukotkahalvøya og Saint Lawrence
Island, sør for Beringstredet. Dette er en strekning på 5 600 km eller 3 024 nautiske mil.
Illustrasjon: Atomflot
Det er verdt å merke seg at frakt av tungt utstyr og moduler fra Europa til Sabetta i 2015
foregikk direkte fra europeisk havn, uten bruk av noen nordlige havner for mellomlagring
eller omlasting.69 Nor VTS registrerte 32 seilaser direkte fra Europa til Sabetta med tunglast,
66

Northern Sea Route Information Office; BarentsObserver, 16. desember 2014 - Northern Sea Route traffic
plummeted.
67
NSR Information Office. Oppgaver over last er ikke tilgjengelig for 2014, med det framgår av statistikken at
det ikke seilte noen fryseskip i transitt på NSR dette året.
68
Mikhail Belkin, Atomflot, 17. november 2015; The Northern Sea Route Administration - permissions 2015.
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MarineTraffic.com – bruk av AIS satellitt og sporing
Knutepunkt Kirkenes
Akvaplan-niva AS Rapport 6984 -

61

annet stykkgods og bulk, mens det ble rapportert 44 reiser fra Sabetta direkte til europeisk
havn.70
Utviklingen innen transitt skyldes bl.a. at gasskondensat, som tidligere utgjorde en betydelig
del av frakten langs ruten, er eksportert over St. Petersburg. I tillegg spiller nok forhold som
lave priser på jernmalm, isforhold og effekten av pågående økonomiske internasjonale
sanksjoner mot Russland en rolle.
Fra russisk myndigheters side
er det generelt ikke store forventninger til NSRs betydning som internasjonal transittrute, til
tross for at mange toneangivende institusjoner og talspersoner – både internasjonalt og i
Russland har fremhevet det motsatte.

Figur 29 - Trafikkbilde 6. oktober 2015 på østlig del av Den nordlige sjørute – i Laptevhavet
og Øst-Sibirhavet, registrert fra AIS-satellitt.
Der er flere åpenbare utfordringer knyttet til utviklingen av NSR,
både hva angår sjøsikkerhet, forsikringsspørsmål, avgifter og reguleringer (bl.a. jurisdiksjon
og krav fra IMO) og usikkerhet knyttet til forsinkende isforhold. Dette problemet er i ferd
med å forsterkes ved at den russiske atomisbryterflåten er inne i en fase med behov for
kostbar fornyelse, samtidig som destinasjonstrafikken langs ruten, knyttet til utbygging av
bl.a. Yamal LNG, vil medføre en sterk økning av behovet for isbryterassistanse. Denne
aktiviteten beregnes å generere 1-2 millioner tonn frakt i løpet av den mest intense
byggeperioden mellom 2016 og 2020, hvoretter en må håndtere en løpende trafikk knyttet til
driften av anlegget.
Russiske myndigheter estimerer
at samlet transport på NSR kan være omkring 80 millioner tonn i 2030. Dette forutsetter at de
ovennevnte petroleumsprosjektene gjennomføres som planlagt, og at det bringer inn nokså
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Nor VTS, tafikkstatistikk 2015
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mye petroleum til NSR fra vest. Anslaget er må derfor anses som noe optimistisk, men kan
likevel oppnås i fall Yamal-LNG realiseres med fem tog, i stedet for tre.
Imidlertid forventer en ikke at mer enn fem millioner tonn (5-6%) vil være last i internasjonal
transitt, og ytterligere fem millioner tonn vil være innenlands transitt. Dette omfatter både den
type last vi hittil har sett i internasjonal transitt langs ruten, forsyningstrafikk utbygging og
drift av nye petroleumsanlegg og terminaler og kanskje noe økt innenlands containertrafikk,
hovedsakelig frossen fisk, mellom asiatisk og europeisk Russland i nord.

Figur 30 – Prognose for utviklingen langs Den nordlige sjørute fram til 2030. Lovende oljeog gassregioner er markert med røde striper. Kilde: Den russiske føderasjonens
transportministerium

8.1 Kull fra Taimyrhalvøya
I 2009 annonserte Norilsk Nickel planer om å utvinne kull fra Syradasaiskoye, et felt 105-120
km sørøst for Dikson på Taymyrhalvøya. Feltet inneholder 5,5 milliarder tonn steinkull
(coking coal) med stort innhold av antrasitt.
Norilsk Nickel ville drive kullvirksomheten gjennom datterselskapet Severnaya Zvezda, i
samarbeid med australske BHP Billiton. Planen var å starte opp i 2015, med en årlig
produksjon på 8 millioner tonn, stigende til 12 millioner og med en topp på 15 millioner tonn
kull pr år. Produksjonen skulle skipes ut fra Dikson med fartøy på 70 000 tdw.
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I september 2013 valgte imidlertid styret i Norilsk Nickel å skrinlegge planene som et ledd i
en endring av selskapets strategier, hvor hverken kull eller jernmalm ble prioritert da
selskapet i sterkere grad ville konsentrere seg om sin kjernevirksomhet.71
I stedet begynte Vostokugol å arbeide videre med planene gjennom datterselskapet
Arkticheskaja gornaja kompanija (Arctic Mining Company). Vostokugol er et relativt lite og
nyetablert gruveselskap, som driver kartlegging, leting og utvinning av kull flere steder i
Russland.72
Sommeren 2015 fraktet selskapet opp maskiner til Dikson, og startet arbeidet med
infrastruktur og tilrettelegging for produksjon.73 En planlegger oppstart av drift i 2018 med en
årlig produksjon på fire millioner tonn, stigende til syv millioner tonn innen 2020. Deretter
kan produksjonen stige ytterligere, til 10 millioner tonn.74
En legger opp til eksport til Vest-Europa gjennom et samarbeid med Arctic Bulk, som driver
fem Panamax bulkfartøy med isklasse. Eksporten er ikke planlagt å gå direkte, men ved
omlasting til havs til større fartøy (STS), eller ved omlasting i nærliggende havn.
Vostokugol vurderer Kirkenes som interessant som omlastingshavn, og er i dag i dialog med
et lokalt selskap om dette.
For Kirkenes havn representerer dages 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
fånyttes; 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 industriutviklingsprosjekt langs NSR.
Utvinning av kull på Taimyrhalvøya med utskiping over Dikson i Karahavet
representerer imidlertid et stort potensial for Kirkenes havn. Utskiping av syv til 10
millioner tonn årlig vil kunne generere omkring 90-130 anløp til Kirkenes for
omlasting. I tillegg vil en ha omkring 60-85 utgående transporter av kull til Europa,
forutsatt at disse er Aframax-fartøy med 115 000 tonn dødvekt. Dette vil ventelig
kreve investeringer i utvidet havneinfrastruktur.
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Prime Business, 17. september 2013 - Norilsk Nickel to focus on Polar division under new strategy
Etablert i 2010 - http://vostokcoal.com
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Taymyrskiy Telegraf, 26. august 2015 - Две из семи тысяч тонн угля доставил на Диксон флот
Енисейского речного пароходства (to av syv tusen tonn kull levert til marinen til Dikson av Yenisei River
Shipping)
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Atomflot, generell presentasjon (2016) – Atomic Icebreakers Support for the Northern Sea Route
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9 Russisk gruveindustri som drivkraft for arktisk
skipsfart
Russisk eksport av mineraler framheves i mange sammenhenger som en potensiell drivkraft
for økt kommersiell trafikk på NSR og gjennom Barentshavet. Utfordringen er imidlertid at
den absolutte majoriteten av russiske mineralreserver og –ressurser er lokalisert i de sørlige
delene av europeisk Russland, Sør-Ural, de sørlige delene av Sibir og sørlige deler av russisk
Fjerne Østen. Det gjelder for nær sagt alle mineraler som produseres og eksporteres i større
volum. Eksisterende felt og nye felt under utvikling ligger stort sett langs Russlands «mage» langs grensene til Ukraina, Kazakhstan, Mongolia og Kina.
Det er også i disse områdene, på aksen øst-vest mellom asiatisk og europeisk Russland,
hovedlinjene til jernbanen løper. Herfra er mineralindustri både nord og sør for sporet knyttet
til med legger bygget privat av mineralselskapene – ofte flere titalls kilometer.

Figur 31 – Kart over de viktigste russiske gruvene og -prosjekt i 2015, med angivelse av type
mineraler. Dagen russiske jernbanenett er lagt over. Kilde: Rautio/Bambulyak (2015)
I tillegg er nesten all russisk metallurgisk industri, som anvender mye av mineralene og kullet
som produseres i Russland, lokalisert i noen av de samme sentrale områdene som
gruveindustrien – hovedsakelig i europeisk Russland og nær grensene til Kazakhstan og den
vestlige delen av Mongolia. Også her er industrien konsentrert omkring jernbanen.
Som en naturlig konsekvens av både dette og det internasjonale markedet, er de russiske
eksporthavnene jernbanetilknyttet industrien og lokalisert ved Østersjøen, Svartehavet og
store havner i Det fjerne Østen. I nord eksporteres malm og kull kun over havnene Murmansk,
Kandalaksha og Arkhangelsk for det europeiske markedet. Kullet kommer med tog fra det
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sentrale Kuzbass nær Kazakhstan, mens andre mineraler (jernmalm, fosfat, kobber og nikkel)
kommer fra nærliggende gruver i Murmansk og Republikken Karelen.
Langs Den nordlige sjøruten skipes kun industrimineraler fra Dudinka, hvor Norilsk Nickel
eksporterer nikkel og kobber med egne Arc-klasse containerskip vestover fra gruvene ved
Norilsk.

Figur 32 – Kart som viser lokaliseringen av de viktigste metallurgiske fabrikkene i Russland
(grå farge) og eksporthavner for kull, industrimineraler, stål og aluminium i 2015. Kilde:
Rautio/Bambulyak (2016)
Russisk jernbane- og havneinfrastruktur
gjør at nye gruveprosjekt fortsatt vil kobles til jernbanens øst-vest akse og skipes ut fra
moderne og tilpassede havner der disse er nærmest markedet. Etablerte gruveregioner
inneholder også så store reserver, at russisk gruveindustri – som er preget av et lite antall store
selskaper med full vertikal struktur – sjelden har mye å hente ved å utvikle helt nye områder
hvor det gjerne mangler både infrastruktur, tilgang på energi og arbeidskraft.75
Mange gruveaktører,
f.eks. produsenter av kull, fosfat, bauxitt og jernmalm, har også store deler av markedet sitt
hjemme i Russland, og har derfor liten nytte av å utvikle en infrastruktur som bare rettes mot
eksportmarkedet. Dette gjelder også kulleprodusenter som Severstal, som har kullgruver i
Vorkuta, nær NSR, men som sender produksjonen sørover med tog da mye av kullet anvendes
som energi til egen metallurgisk produksjon i Sherepovets.
Et unntak i den sammenhengen er Vostokugols tidligere nevnte satsing på hardkull under
Norilsk Nickels lisens på Taimyrhalvøya. Her har en et lokalt felt som vurderes som
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Rautio/Bambulyak (2016) - Drivers for increased use of the Northern Sea Route. Transport logistics and
-strategies of Russian mineral industry
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drivverdig ut fra størrelse, kvalitet og kostnader knyttet til utvikling av transportinfrastruktur
til kysten.
Et annet unntak er forekomster av sink og bly i Pavlovskoye-feltet på den sørlige delen av
Novaya Zemlya, som inneholder opptil 128 millioner tonn malm. Feltet er i dag under
utvikling av Rosatoms datterselskap Atomredmetzoloto (ARMZ) gjennom First Ore-Mining
Company. En planlegger ferdigstillelse i 2019-2020 og oppstart av gruvedrift i 2020. Feltet
har reserver til minimum 15 års drift, basert på et årlig uttak av 2,5 millioner tonn malm.
Imidlertid vil driften generere relativt liten frakt av mineraler, da mineralinnholdet kun er på
7.%, og malmen videreforedles til konsentrat på stedet. Dette vil utgjøre omkring 1/10 av
gruveproduksjonen, dvs. omkring 270 000 tonn pr år.76
Det finnes uutnyttede forekomster av industrimineraler langs NSR,
innenfor en avstand som ville kunne gjøre utskiping sjøveien interessant, men dette er
hovedsakelig kull. Her vil prisnivået, kombinert med kostnadene for utvikling av en helt ny
gruve og infrastruktur i nord, neppe gjøre mange slike prosjekt lønnsomme så lenge det
sentrale Russland holder reserver og ressurser for de kommende 500 år.
NSR som en viktig transportrute for industrimineraler
blir med dette å betrakte som perifer i overskuelig framtid, selv om noen laster jernmalm og
kull kanskje vil passere som transitt, og en fremtidig jernbanetilknytning til Sabetta i gitte
tilfeller kan medføre frakt av mineraler fra sentrale deler av Russland.
Det er i den sammenhengen viktig å merke seg at ingen av de store russiske gruve- og
metallurgiske selskapene i sine strategier og planer har fokus på anvendelse av NSR.
Denne ruten nevnes så godt som aldri i tilknytning til utvikling i nye geografiske områder og
utvikling av transportinfrastruktur. Ikke en gang Norilsk Nickel, som i Krasnoyarsk opererer
meget tett opp til dette nordlige havområdet, har fokus på dette – til tross for at selskapet
opererer en egen flåte som eksporterer fra elvehavnen Dudinka i Yenisei til Europa gjennom
bl.a. den vestlige delen av NSR.77
For Kirkenes er betydningen av dette at havnen har lite å hente ved et framstøt
mot russiske mineralnæring; eksporten av tørrbulk fra Russland er nedstrøms, og
vil i hovedsak fortsette med dagens mønster fra havnene Murmansk, Kandalaksha,
Arkhangelsk og Dudinka. Volumet vil ventelig øke etter hvert som markedspriser
skaper grunnlag for dette, og en vil kanskje også få en begrenset eksport over
Sabetta i Karahavet når denne havnen en gang knyttes til det sentrale
jernbanenettet. Dagens forutsetninger for tørrbulk i transitt gjennom NSR er
primært eksport østover fra Murmansk/Arkhangelsk, lik en har sett i form av
spredte laster av jernmalm og kull fra Murmansk.
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Atomredmetzoloto, Annual Report 2012; www.pgrk.armz.ru; CNIIMF 2016 (ibid.)
Rautio/Bambulyak (2015) - Drivers for increased use of the Northern Sea Route. Russian mining industry
status and prospects
77

Knutepunkt Kirkenes
Akvaplan-niva AS Rapport 6984 -

67

10 Trafikkprognose for 2030
Basert på utviklingstrekkene for internasjonal trafikk gjennom NSR og det østlige
Barentshavet, beskrevet tidligere, får en fram følgende trafikkprognose for godstrafikk fram
til 2030:

Trafikkprognose Russland - Europa gjennom Barentshavet
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Figur 33 – Estimat for utvikling av trafikk med bulk, tank, stykkgods og container mellom
Russland og Europa til 2030. Antall i ballast inkludert. Kilde: CNIIMF, Atomflot,
Bambulyak/Frantzen/Rautio (2016)
Om en legger til grunn minst 1 050 nye anløp til olje- og gassterminaler i nord i 2030, og
deretter med forbehold legger til fem millioner tonn annen frakt med fartøy i snittstørrelse 80
000 dwt for internasjonal transitt og fem millioner tonn med fartøystørrelse 10 000 dwt på
destinasjonstrafikk, kan en få en økning på omkring 1 600 nye anløp og enveis reiser langs
NSR i 2030.
I tillegg kommer et stort antall reiser med spesialfartøy og skip i ballast eller reposisjonering.
Det er med dette rimelig å anta at godstrafikken i Pechorahavet og Karahavet
kan øke med omkring 3 500 skipsbevegelser pr år innen 2030. En del av dette vil være
innenlands forsyningstransport mellom Murmansk/Arkhangelsk og NSR, mens halvparten av
LNG-produksjonen kan bli skipet østover langs NSR.
Central Marine Research and Design (CNIIMFI i St Petersburg har laget prognoser for
godsomsetningen over Murmansk og Arkhangelsk havn, som viser en samlet økning på 40%
fra 2014 til 2020 og 132% fram til 2030. Basert på at dette i hovedsak er bulk, og at en i
tillegg regner med en betydelig vekst i stykkgods og container, kan en i legge til omtrent 550
nye skipsbevegelser over disse to havnene i 2020, og at de i 2030 har en økning med 1 940
seilaser sammenlignet med i dag.
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10.1 Trafikkutvikling over Kirkenes havn
En prognose for endringer i anløpstrafikken i Kirkenes havn fram til 2030 bygger i
utgangspunktet på hovedlinjene for internasjonal trafikkutvikling gjennom det østlige
Barentshavet og på NSR.
Den legger også til grunn en noenlunde stabil innenriks linjetrafikk og fiskeritrafikk, og at
malmtrafikken er midlertidig forsvunnet etter konkursen i Sydvaranger Gruve senhøsten
2015. Denne trafikken forventes imidlertid å kunne komme tilbake mellom 2020 og 2030, da
Tschudi-gruppen kjøpte konkursboet i april 2016 med intensjon å starte opp ny drift når
markedet tillater dette. Ny drift vil baseres på pelletsproduksjon, som gir mindre
eksportvolum, men samtidig vil kreve betydelig anvendelse av naturgass i produksjonen.
Denne vil ventelig kunne leveres med skip, men form og omfang er i dag uklart.78 Vi legger
derfor forsiktig til grunn at summen av malmtransport og gass kan bli omtrent på nivå med
antall malmskipinger i 2015.
Videre forutsetter en at oljeomlastingen fram til 2030 kun vil være knyttet til Lukoils
terminal i Varandey, og at veksten i trafikken er proporsjonal med veksten i volum råolje
som skipes ut her. Samtidig vil overgangen fra STS til landbasert terminal redusere antall
utskipinger fra Norterminal ved at en benytter større tankere for frakten til Europa.

PROGNOSE FOR ENDRINGER I
ANLØPSTRAFIKKEN I KIRKENES HAVN
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Figur 34 – Prognose for endringer i anløpstrafikken i Kirkenes havn 2014 – 2030 (antall
fartøy). Kilde: Kirkenes havnevesen, Atomflot, CNIIMF, Polarbase, Sydvaranger Gruve og
Bambulyak/Frantzen/Rautio (2016)
Beregningen av trafikkvekst knyttet til offshore petroleumsaktivitet
i 2020 og 2030 tar utgangspunkt i aktiviteten i Hammerfest havn i 2014, som var preget av
stor aktivitet. Kirkenes er geografisk godt lokalisert til å kunne yte optimal service for
78
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virksomhet i Barentshavet sørøst og evt. vestlig del av russisk sokkel. Sammenlignet med
Barentshavet Vest og de sentrale delene av Barentshavet, er dette et mindre havområde, og
frem til 2030 vil en her neppe komme i nærheten av den petroleumsaktiviteten en i dag har
lenger vest, hvor Hammerfest er serviceknutepunkt.

Fartøytype
Forsynings- og ankerhåndtering
Slepe- og skyvefartøy
Spesial- og hjelpefartøy
Andre offshorefartøy
SUM

Offshore anløpstrafikk til Hammerfest
2015
2014
545
502
59
60
121
79
35
68
760
709

2013
415
66
121
118
720

2012
210
69
146
110
535

2011
214
70
119
108
511

Tabell 11 – Anløp til Hammerfest havn 2011 – 2015 knyttet til offshore petroleumsaktivitet i
Barentshavet. I 2015 har to rigger vært knyttet til havnen. Kilde: Hammerfest havn
For Kirkenes har en i prognosen forsiktig anslått at en i 2020 har en aktivitet som utgjør 25%
av dagens aktivitet i Hammerfest, og at denne andelen stiger til 50% i 2030.
En har i prognosen også synliggjort effekten av Kirkenes havn som omlastingshavn for
kull fra Taimyr/Karahavet, selv om en i dag ikke vet om dette vil bli løsningen som det
russiske kullselskapet velger. Ved en realisering vil det kunne generere 90-130 årlige anløp
fra øst, og 60-85 anløp for videre frakt vestover.
Ut over dette tar en ikke høyde for ny og vesentlig mer omfattende internasjonal godstrafikk
gjennom NSR og det østlige Barentshavet, da utviklingen her fortsatt er preget av mange
usikre faktorer.
For Kirkenes havn kan leteaktivitet i Barentshavet sørøst gjennom de kommende
4-5 år bety mer sporadiske anløp av supply- og andre støttefartøy, lik vi har sett i
seismikkfasen. Dette vil være viktig for lokale tjenesteleverandører og kan bidra til
å utvikle eksisterende og planlagte basefunksjoner i Langfjorden, Kirkenes og
Korsfjorden. Det vil imidlertid neppe alene være nok til å forsvare større
investeringer i ny havneinfrastruktur.
Ved eventuelle drivverdige funn av gass og kondensat vil det fortsatt være et
spørsmål om markedet vil være godt nok til å forsvare en umiddelbar utbygging,
eller om en skal la funnene ligge i bero noen år i påvente av en bedre, langsiktig
prisutvikling.
Ved eventuelle funn av olje vil utbyggingsløsning og tempo være to sentrale
elementer. En feltutbygging vil ventelig ha oppstart tidligst omkring 2022, og kan få
stor betydning for utviklingen i Kirkenes havn. Også en produksjonsfase basert på
komplette subsealøsninger, hvor petroleum ikke ilandføres for eksport, vil være
interessant for Kirkenes da det vil kunne være behov for omfattende kontroll- og
vedlikeholdsfunksjoner for feltet.
For Kirkenes havn er det i planleggingssammenheng av betydning at antall fartøy i
godstrafikk til og fra Russland gjennom Barentshavet trolig vil tredobles fram til
2030. Da er ikke godstrafikk knyttet til eventuell feltutvikling i østlig del av
Barentshavet tatt med i anslaget, og en har videre lagt til grunn at 50% av den
russiske LNG-produksjonen går via NSR.
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11 Prognoser for havnene Murmansk og
Arkhangelsk
Ser en på utviklingsplanene for de nordlige russiske havnene fram til 2030, så skal
omsetningen i Murmansk og Arkhangelsk opp 132% i forhold til i 2014, fordelt på olje, kull,
container, stykkgods m.v. Om en legger dagens trafikk og fartøysegmenter til grunn, betyr
dette en økning av skipstrafikken fra omtrent 1 690 til omtrent 3 800 seilaser i begge retninger
gjennom Barentshavet. I tonn frakt dreier dette seg om en økning fra 25 til 58 millioner tonn
for disse to havnene. For Arkhangelsk del er nok mye av denne økningen knyttet til økt videre
frakt til bosettinger langs NSR.

11.1 Murmansk
I 2014 hadde Murmansk havn en samlet omsetning på 21,8 millioner tonn gods, fordelt på
19,3 millioner tonn tørrbulk (hovedsakelig kull, malm og kunstgjødsel), 1,4 millioner tonn
petroleumsprodukter, 633 000 tonn stykkgods og 487 000 tonn gods i container.
Eksporten utgjorde 20,3 millioner tonn (93%) av godsstrømmen, innenlands distribusjon
1,1 millioner tonn (5%) og import kun 426 000 tonn (2%). Importen er hovedsakelig tørrbulk
(malm), stykkgods (bl.a. frysevarer) og container.79
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Figur 35 – Prognoser for vekst i omsetning av varer (tusen tonn) over Murmansk havn fram
til 2030. Kilde: CNIIMF
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I 2015 økte den samlede omsetningen over Murmansk havn med 1,1% til 22,1 millioner
tonn, hvorav 18,7 millioner tonn tørrbulk, to millioner tonn petroleumsprodukter, 757 000
tonn stykkgods og 560 000 tonn gods i container.80 Dette harmonerer bra med prognosen for
året, men det er samtidig verdt å merke seg at halvparten av alt stykkgods over havnen - 382
000 tonn - ble omlastet og fraktet videre til Sabetta i Karahavet for anvendelse til utbyggingen
av Yamal LNG.81

11.2 Arkhangelsk
I 2014 hadde Arkhangelsk havn en omsetning på 4,2 millioner tonn gods, med fordeling 496
000 tonn bulk (hovedsakelig kull), 315 000 tonn trevirke, 668 000 tonn stykkgods, 324 000
tonn gods i container og 2,4 millioner tonn petroleumsprodukter.
Eksporten utgjorde 3,1 millioner tonn (75%), innenlands distribusjon 1,0 millioner tonn
(24%) og import kun 48 000 tonn (1%). Importen bestod hovedsakelig av stykkgods (mest
frysevarer) og container.82
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Figur 36 – Prognoser for vekst i omsetning av varer (tusen tonn) over Arkhangelsk havn,
2015, 2020 og 2030. Kilde: CNIIMF
I 2015 gikk den samlede omsetningen over Arkhangelsk havn ned 10% til 3,8 millioner
tonn. Av dette var 299 000 tonn tørrbulk, 361 000 tonn trevirke, 995 000 tonn stykkgods, 358
000 tonn gods i container og 1,8 millioner tonn petroleumsprodukter.
Godsomsetningen lå 5% under prognosen for 2015, og reduksjonen ligger hovedsakelig i frakt
av kull og petroleumsprodukter. Omsetningen av stykkgods var 57% over prognosen,
80

Rosmorport - Объём перевалки грузов в морских портах по Арктическому и Балтийскому бассейну,
2014-2015 (Volumet av last håndtert i havner i Arktis og Østersjøen, 2014-2015)
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CNIIMF (2016) - Analyse av gods (ibid.)
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mens gods i container var 19% høyere.83 Den kraftige veksten i stykkgods skyldes i
vesentlig grad omlasting og videre frakt til utbyggingen av Sabetta og Yamal-LNG i
Karahavet, som mottok 445 000 tonn via Arkhangelsk.84
Den prognostiserte veksten innenfor stykkgods har trolig også sammenheng med utviklingen
av gruvedrift i Pavlovskoye-feltet på den sørlige delen av Novaya Zemlya. Her vil Rosatoms
datterselskap Atomredmetzoloto (ARMZ) starte utvinning av sink og bly fra 2020.
Prognosene for omsetning av malm over Arkhangelsk havn innen 2030 er trolig også delvis
bygget på dette prosjektet (se også kapittel 13).85

11.3 Container over russiske havner
Sett under ett økte containerfrakten i Russland 10 ganger i løpet av 10-årsperioden 2000 2010. Deretter stabiliserte den seg på et nivå mellom fem og seks millioner TEU per år, eller
mindre enn 10% av samlet omsetning av last over russiske havner. I følge prognosene 86 vil
container i 2017 ha 20% vekst i forhold til 2008, mens samlet omsetning av last over havnene
ville øke med 5%.
For den russiske jernbanen
utgjør container omkring 2% av den samlede transporten. I 2012 fraktet den 2,97 millioner
TEU (2/3 med last og 1/3 uten). Prognosene viser at frakt på jernbanen vil kunne nå 3,7
millioner TEU i 2017.
I 2014 var omsetningen av container over russiske havner 5,28 millioner TEU, ifølge
Association of Trade Seaports of Russia.87 Av dette utgjorde eksport 2,3 mill. TEU, import
2,29 mill. TEU, kabotasje (innenlands transport) 0,59 mill. TEU og transitt 0,1 mill. TEU.
Dette var en nedgang på 1,3% sammenlignet med 2013, da 5,35 mill. TEU ble omlastet i de
russiske havnene.
I de arktiske havnene var omsetningen av container 121 100 TEU i 2014, en nedgang på
7,7% i forhold til året før. Her var fordelingen 6 700 TEU som eksport, 9 200 TEU import og
105 300 TEU som kabotasje (87%). Containere håndteres hovedsakelig i havnene Murmansk,
Arkhangelsk og Dudinka. Murmansk håndterte 38 000 TEU (nedgang på 15% sammenlignet
med 2013), Arkhangelsk 26 000 TEU (økning på 33%) og Dudinka 42 000 TEU (reduksjon
på 17%).88
I Murmansk havn utgjorde container mellom 2% og 5% av den samlede omsetningen av
last, mens f.eks. denne andelen for havnene St. Petersburg og Vladivostok utgjør 1/3
omregnet i tonn. St. Petersburg er Russlands største containerknutepunkt, og håndterer årlig
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CNIIMF (2016) - Прогноз грузооборота портов Арктического бассейна (Prognose for omsetning over
havnene i det arktiske bassenget)
86
Nikoda, K.V. (2013) - The Current status and market forecast for container transportation in Russia. Transport
of the Russian Federation, issue 5 (48) 2013, Moscow. p. 46-51.
87
http://morvesti.ru/detail.php?ID=31347
88
http://www.b-port.com/news/item/146756.html
84

Knutepunkt Kirkenes
Akvaplan-niva AS Rapport 6984 -

73

mer enn 20 millioner tonn av denne typen last (2,4 mill. TEU i 201489). De baltiske havnene
håndterer samlet omkring halvparten av alle containere i Russland. Ust-Luga havn har hatt
den raskeste veksten de seneste årene; i 2014 ble det her omlastet 107 000 TEU mot 64 000 i
2013.90 De baltiske havnene vil fortsette å være hovedknutepunkt for containeromlasting. Om
de kunngjorte strategiplanene for Russlands baltiske havner blir gjennomført, vil disse ha
kapasitet til å håndtere 8 millioner TEU i 2020.
Det foreligger planer om å utvide kapasiteten
for omlasting av container i Murmansk havn innenfor rammen av prosjektet Murmansk
multimodale transportknutepunkt (Murmansk Transport Hub). Disse ambisiøse planene har
imidlertid ikke kunnet realiseres, dels som følge av at store petroleumsprosjekt, som
Shtokman, er blitt utsatt på ubestemt tid, og dels som følge av at St. Petersburg hittil har
lyktes å holde tritt med veksten.
En har også vurderte å etablere en containerrute mellom Vladivostok til Murmansk.
Fraktgrunnlaget for dette vurderes imidlertid er for lite, da det hovedsakelig er fisk som er
aktuell for en slik rute. Stillehavslaks ville være det viktigste fiskeslaget, men denne fiskes
kun hvert annet år.91
Russland arbeider likevel med å utvikle et eget konsept for containerfrakt langs NSR. Den
16. desember 2015 godkjente det føderale byrået for sjø- og elvetransport (RosMorRechFlot)
et konsept for et isforsterket containerskip med kapasitet 3 000 TEU, utviklet av det ukrainske
Marine Engineering Bureau.92

Figur 37 – Konsept ICV51 for et 3 000 TEU containerskip med isklasse Arc7 for seiling på
NSR. Lengde 237 m, dypgang 12,2 m og 40 000 dwt. Kilde: Marine Engineering Bureau
Kritikere av et slikt konsept mener at det er urealistisk; containerskip med en slik isklasse og
begrenset lastekapasitet vil ha liten eller ingen anvendelse store deler av året, da hele NSR
kun er farbar i sommersesongen. Fartøyene vil med dette bli meget kostbare i drift.93
89
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Mikhail Grigorev, Gecon, under 6th Arctic Logistics i Murmansk, 12. april 2016. Hans syn fikk her støtte av
bl.a. Arild Moe fra FNI.
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11.4 Eksport av petroleum fra sør i Russland
En del av eksporten fra de russiske havnene i nord er raffinert olje som ankommer med
jernbanen fra de sentrale delene av Russland, hovedsakelig fra Yaroslavl ved Volga, hvor
deler av det russiske rørledningsnettet krysser jernbanen, men også fra raffinerier andre steder
i landet.
Eksportterminaler for denne typen olje finnes i både Arkhangelsk og Murmansk, men driften
er til dels ujevn og preget av usikkerhet, bl.a. som følge av konkurranse med den store
terminalen Ust-Luga ved St. Petersburg.
11.4.1 Arkhangelsk
har allerede i en årrekke drevet eksport av lett gassolje via jernbane fra fem-seks raffinerier i
Russland. Eksporten fra Rosnefts terminal i Talagi ventes gradvis å øke med 25% fra 2,2 til
tre millioner tonn pr år i 2030, og antall anløp med tankere til Arkhangelsk vil med dette øke
tilsvarende.

11.4.2 Vitino
Sea Port Terminal i Kandalaksha eksporterte fram til 2014 ut omkring fire millioner tonn
gasskondensat per år for Novatek, både gjennom Barentshavet og via Den nordlige sjørute.
Fra 2014 ble imidlertid denne aktiviteten overtatt av Ust-Luga ved St. Petersburg, og
terminalens driftsselskap gikk konkurs. Vitino er i dag under administrasjon av den største
kreditoren, Timer Bank (ex. BTA-Kazan) i Kazakhstan94, og er ikke i drift. Eventuelle
fremtidige eiere vil kanskje skifte over til lettolje. Tidsperspektivet er imidlertid uklart.

11.4.3 First Oil Terminal (FOT)
i Murmansk havn får leveranser med ujevne mellomrom, og driver med dette en slags «adhoc»-omlasting. Dette vil ventelig eksportere 1-2 millioner tonn pr år, men dette er usikkert.
Sett under ett vil trolig kun Talagi i Arkhangelsk forbli en stabil eksportør av opptil tre
millioner tonn raffinert olje pr år, fraktet inn på jernbane, mens det i dag hersker betydelig
usikkerhet omkring fremtiden for de tre øvrige terminalene.95
11.4.4 Mokhnatkina Pakhta
ligger på østsiden av Kolafjorden, mellom byene Murmansk og Severomorsk, og eies av
Pogetra Group. Terminalen, som opprinnelig tilhørte marinen, har hatt en årlig eksport på 1-2
millioner tonn tung fyringsolje (HFO), men har i 2015 stått stille som følge av at oljen i stedet
er fraktet med jernbane til Ust-Luga og eksportert derfra.96
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Figur 38 – Murmansk-selskapet Commodity Services' tanker "Kola Bay" som FSO ved
terminalen Mokhnatkina Pakhta i Kolafjorden i juni 2012. Foto: Thomas Nilsen

Godsomsetningen over Murmansk og Arkhangelsk havner er dominert av
petroleum, kull og annen mineralbulk til eksport. I tillegg eksporteres det mye
trevirke som stykkgods fra Arkhangelsk. En prognostisert vekst på omkring 132%
over begge havnene er i hovedsak knyttet til vekst i bulksegmentene.
Det er relativt liten og spredt import sjøveien over de nordlige russiske havnene.
Stykkgods og container viser imidlertid vekst, og dette er forventet fortsette fram
mot 2030. Russland og Kina arbeider med å utvikle isforsterkede containerskip
med kapasitet 3 000-4 000 TEU for bruk langs NSR.
For Kirkenes havn vil det derfor være riktig å følge utviklingen knyttet til container
og stykkgods til Russland gjennom Barentshavet, samt samme utvikling knyttet til
NSR. Dagens volum er relativt ubetydelige, men container og stykkgods er i vekst,
samtidig som en på russisk side prognostiserer med en betydelig økning her i løpet
av de kommende årene.
Container og stykkgods vokser kraftig i det globale transportbildet, og særlig frakt
av stykkgods vil kunne utgjøre en betydelig del av transitten på NSR, i fall ruten vil
spille en vesentlig kommersiell rolle for internasjonal frakt.
Generelt økende import til Russland gjennom Barentshavet vil ventelig være tett
knyttet til containerfrakt, og her kan en stadig forsinket utvikling av Murmansk havn
og andre havne- og jernbaneprosjekt nord i Russland kunne representere
interessante muligheter for Kirkenes.
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12 Kinas interesser i Arktis
Kina har ikke publisert noen offentlig arktisk strategi eller policy, noe som kan tolkes som at
regionen ikke har vært prioritet eller er står høyt på agendaen i Beijing. Til tross for dette har
uttalelser fra kinesiske tjenestemenn og Kinas deltakelse som permanent observatør i Arktisk
Råd tydeliggjort Kinas syn på arktiske saker og erkjent Kinas interesser i regionen.
Kinas voksende aktivitet i Arktis er i dag hovedsakelig formet av vitenskapelige og klimatiske
vurderinger, kommersielle interesser i petroleum, skipsfart og mineralsektoren, samt
diplomatiske og juridiske vurderinger knyttet til bl.a. havrett.97
Kinas ambisjoner i forhold til NSR og Russland
er ikke entydige. Mange observatører har ment at Kina har en sterk interesse for NSR som
følge av landets ønske og behov for å flytte store mengder eksport på kjøl til Europa, og at
NSR også for Kina vil kunne representere en betydelig raskere og rimeligere løsning enn
transport via f.eks. Suez.
Den kinesiske holdningen til NSR er imidlertid nokså tydelig preget av en tilbakelent «vente
og se». Kina vil ikke investere penger i arktisk infrastruktur før 2020, da første fase av NSR
forventes å være utviklet med Sabetta som ny havn og styrket navigasjonssikkerhet i form av
bl.a. bedre SAR-beredskap. Grunnen er at kineserne ikke er overbevist om at NSR vil være
økonomisk bærekraftig. Kinesiske skipsverft har tidligere påbegynt prosesser med
produksjonstest av Arc-klasse fraktskip, men har nå gått over til modul- og LNG-skip. Dette
kan tolkes som en pause i planene om å involvere seg i Arktis.
Kina har for øvrig tidligere tilkjennegjort ambisiøse planer for bygging av sin egen LNGflåte, men det foregår ingen slik virksomhet ved kinesiske verft i dag. LNG-tankere under
bygging i Kina i dag er alle bestilt av utenlandske kjøpere.
Kinesiske Jiang Nan Shipyard har imidlertid gjennomført en mulighetsstudie for Arc-klasse
containerskip, og har i dag et design som kan frakte 4 000 TEU langs NSR. Et slikt fartøy er
imidlertid ikke under bygging i dag.98
Det kinesiske statsrederiet Cosco
har gjennomført to testseilaser fra Kina til Europa på NSR, den første i 2013 og en
oppfølgende sommeren 2015. Kinesiske analytikere vil bearbeide den nye informasjonen og
gi anbefalinger, men utfallet er usikkert.
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The Diplomat, 16. desember 2015 - China’s Arctic Strategy: The Geopolitics of Energy
Security
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Arthur Guschin, senioranalytiker ved Institute of Defence and Strategic Studies, Rajaratnam School of
International Studies, Singapore, i e-post 13. juli 2015
Knutepunkt Kirkenes
Akvaplan-niva AS Rapport 6984 -

77

Coscos søsterselskap China Shipping Container Lines (CSCL)
har foreløpig ingen planer om noen lignende, noe som bl.a. skyldes at beredskapen langs ruten
ikke er god nok. Rederiet seiler i dag til Hamburg via Suez, slik at det geografiske aspektet
burde være interessant nok.99
Den 11. desember 2015 annonserte kinesiske myndigheter at Cosco og China Shipping ville
bli fusjonert til et selskap. Dette vil gjøre det nye kinesiske statsrederiet til verdens fjerde
største containerlinje etter Maersk, Mediterranean Shipping og franske CMA CGM.100 Det er
imidlertid ingen synlig grunn til å forvente at dette vil skape noen større endringer i måten
kinesisk shipping tilnærmer seg godstransport i Arktis.
Det økonomiske samarbeidet mellom Russland og Kina i Arktis
er i dag konsentrert omkring Yamal LNG. Russisk side arbeider fortsatt med å finne
finansiering til fullføring av hele prosjektet, men kinesiske myndigheter har ikke villet
investere mer penger eller yte nye lån. Dette kan tolkes dithen at Beijing har besluttet å holde
tilbake og se om Russland er sterk nok til å oppnå sine strategiske mål under press fra Vesten.
Om de klarer dette, vil det bli en ny runde med forhandlinger etter første leveranser av LNG
fra Yamal til Kina. Om Russland ikke klarer det, ønsker ikke Kina å kaste bort penger på
usikre prosjekt, og kan i stedet velge å rette fokuset sterkere mot samarbeid om utvikling av
målrettet transportinfrastruktur i Finland og Norge.101
Gjennom Polar Research Institute of China
er det allerede etablert et godt samarbeid med nordisk forskningsmiljø som har fokus på
Arktis. Her har en også sett nærmere på utfordringer knyttet til skipsfart og logistikk i en
dialog med maritim næring. Det avholdes årlige konferanser med omfattende program. I juni
2016 organiseres China-Nordic Conference i Rovaniemi i samarbeid med Arctic Center.102
Kinas holdning til NSR kan også forklare kinesisk tilbakeholdenhet med å investere i
europeisk havneinfrastruktur knyttet direkte mot denne transittruten. Island har arbeidet
målrettet for å utvikle en transitthavn for hele Trans-Arktis i Finnafjord, på Islands
nordøstlige kyst. En sentral målsetting med prosjektet har vært å betjene gods til og fra Den
nordlige sjørute. Planen er utviklet siden 2012 av det islandske ingeniørselskapet EFLAEngineers på oppdrag for Bremerhaven Port (Bremenports), som er Europas fjerde største
havn, og kommunene Vopnafjörður og Langanes.103 Til tross for sterk støtte fra den islandske
regjeringen, har en foreløpig ikke lyktes i å bevege prosjektet inn i en implementeringsfase.
Så langt er både tyske og kinesiske investorer tilbakeholdne.
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Møte i Shanghai 27. mai 2015 med ledelsen ved Europe Lines Division, ved bl.a. visedirektør Jianqiang Jiang
og leder for Lines Operation Department Xiao Dan Gu, samt seniorkaptein Haichen Pang, leder for Safety
Supervision Division
100
The Wall Street Journal, 11. desember 2015 – China approves merger of Cosco, China Shipping
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Arthur Guschin, senioranalytiker ved Institute of Defence and Strategic Studies, Rajaratnam School of
International Studies, Singapore, i e-post 13. juli 2015
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Samarbeidet skjer innenfor rammen av China-Nordic Arctic Research Center (CNARC), en
samarbeidsorganisasjon for kinesiske og nordiske institusjoner som arbeider med arktisk forskning. Blant
medlemmene finner vi Arctic Center (University of Lapland), Polarinstituttet og Fritjof Nansens Institutt (FNI);
Ordfører Esko Lotvonen, Rovaniemi kommune, e-post 17. desember 2015
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For Kirkenes havn vil det kunne skape betydelige muligheter om Kina bli en
pådriver for kommersiell utvikling av Den nordlige sjørute. Her kan Kina i så fall
også tenkes å bli en aktør i utviklingen av infrastruktur nødvendig for å drive denne
trafikken.
Også realiseringen av andre større maritimt tilknyttede infrastrukturprosjekt med
kinesisk deltakelse vil kunne få stor betydning for Kirkenes. Dette kan være f.eks.
Belkomurjernbanen med ny dypvannshavn i Arkhangelsk, Murmansk Transport
Hub og en jernbane mellom Rovaniemi og Kirkenes. Dette er prosjekt som
behøver en betydelig godsmengde for å være lønnsomme, og her kan nettopp
Kina være løsningen.
Kinas strategier og policy i Arktis er imidlertid ikke synliggjort i dag, og er trolig
heller ikke ferdig utviklet. Hva Kina vil foreta seg i nord vil også avhenge av
utviklingen i Russland og de russisk-kinesiske relasjonene.
Selv om Kina også vil kunne delta i andre utviklingsprosesser i nord, som f.eks. en
jernbane gjennom Finland til Kirkenes, må en forvente at kineserne legger egne
kommersielle interesser til grunn for slike vurderinger. Dette betyr bl.a. at
godsstrømmen på en slik bane vil inngå i et mer helhetlig kinesisk
distribusjonssystem i Europa, og dette vil igjen forutsette at den maritime
godsdistribusjonen gjennom Barentshavet utvikler seg på en måte som skaper et
kommersielt og tilstrekkelig solid grunnlag for omlasting i Kirkenes. Og da framstår
igjen utviklingen på NSR som en nøkkelfaktor.
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13 Nordlige havner som mulige konkurrenter
Vi skal idet følgende se litt nærmere på status og ambisjoner for noen havner som ut fra sin
beliggenhet vil kunne utvikles til internasjonale knutepunkthaver for fremtidig last mellom øst
og vest gjennom Barentshavet og den trans-polare ruten – og med dette bli potensielle
konkurrenter med Kirkenes havn.

13.1 Nord-Norge
Norge har omkring 130 ordinære trafikkhavner med godsomlasting. Av disse har 32 status
som stamnetthavner, og syv av havnene har status som «utpekt havn», dvs. havner som har
særlig nasjonal prioritet.104
10 av stamnetthavnen er lokalisert i Nord-Norge, og blant disse har to havner også status som
utpekt havn:
1. Mo i Rana
2. Bodø (også status som utpekt havn)
3. Narvik
4. Harstad
5. Tromsø (også status som utpekt havn)
6. Alta
7. Polarbase v/Hammerfest
8. Hammerfest
9. Honningsvåg
10. Kirkenes
Narvik inngår i tillegg, som eneste havn i Nord-Norge, i kjernenettverket i EUs multimodale
transeuropeiske transportnettverk (TEN-T).105 Utenfor kjernenettverket har i dag også
Hammerfest og Kirkenes status som TEN-T-havner innenfor EØS-avtalen.
Vi skal i det følgende se på de fem stamnetthavnene fra Tromsø og østover, som geografisk
ligger nærmest Kirkenes, og som med dette også ligger relativt nær det østlige Barentshavet,
Nordvest-Russland og NSR. I et konkurranseperspektiv, hvor avstand varierer men
forutsetningene ellers er relativt like, vil det være disse havnene som i første rekke kan
utfordre Kirkenes i en konkurranse om å utvikles til internasjonal knutepunktshavn i regionen.
13.1.1 Honningsvåg
ligger geografisk nærmest Kirkenes. I Sarnesfjorden ligger en av to havner for oljeomlasting i
Nord-Norge. Den har bl.a. potensial i fall russiske oljeselskap vil ønske at mer av råoljen og
gasskondensatet fra fremtidige felt på russisk sokkel omlastes i Norge, men har en utfordring
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knyttet til værforholdene, da nedetiden har vist seg å være fire ganger høyere enn ved STSoperasjoner ved Kirkenes.106
I dag går all råolje fra Lukoil derfor til omlasting ved Kirkenes, mens det statlige Gazprom vil
foreta omlasting av olje fra Pechora- og Karahavet på russisk side, i Kolafjorden. Nye
oljefunn i regi av f.eks. Rosneft, Novatek eller andre vil imidlertid kunne aktualisere
Sarnesfjorden som et supplement eller alternativ til Kirkenes.
I februar 2013 annonserte Statoil at de ville ilandføre olje funnet på feltene Skrugard (Johann
Castberg) og Havis i Barentshavet, 280 kilometer nordvest av Honningsvåg. Oljen skulle gå i
rør til Veidnes, for videre omlasting til tankskip. Dette ville generere en trafikk på mellom 50
og 100 tankanløp pr år.107 Ikke lenge etterpå vurderte Statoil en ilandføring som for kostbar
sammenlignet med en FPSO-løsning lik Goliat, og i mars 2015 ble feltutbyggingen utsatt. I
oktober samme år ble det antydet at utsettelsen kunne vare til 2022.
I januar 2016 igangsatte Statoil et arbeid med rørledningsdesign for Johann Castberg, og Aker
var da også i gang med en konseptstudie for produksjonsinnretningen.108 Under
Sandefjordkonferansen den 19. januar 2016 orienterte Statoil om at selskapet sammen med
partnerne i prosjektet hadde besluttet å gå for et flytende produksjonsskip (FSPO) med
shuttletankere som utbyggingsløsning for Johann Castberg109 Under Barentshavkonferansen i
Hammerfest den 20. april 2016 ble disse planene utdypet, samtidig som Statoil ikke ville
utelukke at en endelig utbyggingsløsning kunne innbefatte skipstransport av olje fra feltet til
Veidnes, for omlasting til større skip der.110
Den 19. april 2016 presenterte det nyetablerte selskapet Arctic Terminal and Transportation
(ATT) en plan om etablering av en felles landbasert oljeterminal for kommende
feltutbygginger i Barentshavet til Veidnes. Konseptet er basert på transport fra feltene med
shuttletankere i stedet for rørledninger, og at dette blir en rimeligere løsning enn transport
direkte fra feltene til markedet.111
I et lengre perspektiv har Honningsvåg også ambisjoner om å få på plass en terminal for
russisk råolje til Asia via NSR, i fall dette blir en aktuell transportrute.
Fremtidig offshore petroleumsvirksomhet i Nordområdene vill kreve omfattende helårig
anvendelse av spesialskip og andre fartøy, som vil være avhengig av anvendbare «værvindu»
ved navigasjon øst av Nordkapp. Honningsvåg tar derfor også sikte på å bli en havn som kan
benyttes til venting, forberedelser og tjenester for slik trafikk.112
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Figur 39 – Parti av Honningsvåg og havnen havn sett fra nord. Foto: Trond Trondsen
13.1.2 Hammerfest
kommune har ambisjoner om bli et knutepunkt for økonomisk utvikling i nord, med
konkurransekraftig infrastruktur og logistikk. Strategien for å nå dette målet er å stimulere
utvikling av et sterkt lokalt forretnings- og konkurransemiljø.113

Figur 40 – Hammerfest med havnen sett fra luften fra nordvest. Foto: Hammerfest havn
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Hovedmålet med utvikling av havnen er å posisjonere den som en internasjonal fiskerihavn og
til en base for petroleumsindustrien i Barentshavet et bruhode for bygging av
petroleumsinstallasjoner på russisk sokkel.114
En ekspansjon av Polarbase sees også i perspektiv sammen med en fremtidig utvikling av nye
områder for base- og forsyningsvirksomhet ved nærliggende Leirvika og Straumsneset, som
har potensial for opptil 1 350 000 m2. Masse som tas ut gjennom disse prosjektene kan også
anvendes til utvidelse av Polarbase.115

Figur 41 – Forsyningsbasen Polarbase i Rypefjord ved Hammerfest. Foto: Polarbase
13.1.3 Alta
kommune arbeider gjennom havnen for at en større del av den multi- og intermodale
godstransporten i fylket skal håndteres i kommunen. Dette ut fra en generell vurdering at
fremtidig godstransport vil bli konsentrert til færre og større terminaler, til knutepunktshavner
og med økende andel containere,
Dagens havneplan har et styrket fokus på koordinering, økt petroleumsvirksomhet I
Barentshavet, tilrettelegging av nye industriområder for leverandørindustri og
næringsutvikling innenfor transport og andre sektorer. Havnestrategien inkluderer utvikling
av en knutepunktstrategi og tilrettelegging for multi- og intermodal godstransport.116
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Figur 42 – Terminalkaien i Bukta, Alta, i august 2010. Foto: Ketil Iki/MarineTraffic
13.1.4 Tromsø
har i likhet med de øvrige norske havnene i nord ingen uttalt strategi eller plan knyttet til
håndtering av gods fra NSR. Havnen fremhever imidlertid i generell form sin strategiske
beliggenhet i forhold til rike naturressurser i bl.a. Nordvest-Russland.

Figur 43 – Breivik havn, Tromsø, fotografert i mai 2011. Foto: Bengt Lindbæk
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Gjennom den pågående utviklingen av det nye Grøtsund havn- og industriområde på
fastlandet har Tromsø også ambisjoner om å være en viktig base for offshore olje- og
gassaktivitet og prosjekter knyttet til fornybar energi. I den sammenhengen peker havnen også
på at utviklingen russiske petroleumsprosjekt på Yamal og i Karahavet representerer store
muligheter for norske havner. Tromsø havn har imidlertid ikke konkrete planer eller noen
strategi knyttet til dette.117

Figur 44 – Tønsnes havn og industriområde på Grøtnes, Tromsø, slik det etter planen vil se ut
når utbyggingen er ferdig. Illustrasjon: SINTEF

13.2 Nordvest-Russland
Russlands to store kommersielle havner ivaretar egne og nasjonale ambisjoner om å håndtere
så mye som mulig av godstrafikk til og fra Russland gjennom Barentshavet, fremtidig
godsstrøm gjennom NSR og aktivitet knyttet til offshore virksomhet på russisk sokkel.
13.2.1 Arkhangelsk
har som den nest største internasjonale havnen i nordvestlig del av Russland, med stor
kapasitet til godshåndtering og med tilknyttet jernbanenett, en naturlig ambisjon om å
videreutvikle seg på eksport/import og omlasting.
Arkhangelsk er historisk et knutepunkt for gods til bosettinger langs NSR, samt utgangspunkt
for en rekke sovjetiske transittseilaser gjennom tidene.
123 russiske fartøy er registrert med Arkhangelsk som hjemmehavn, hvorav 54 er stykkgodsfartøy og fire er oljetankere. Kun 10 fiskefartøy er registrert her.118
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Figur 45 – Norilsk Nikels isforsterkede containerskip «Monchegorsk» ved kai i området
Ekonomia i Arkhangelsk. Havnen er viktig for selskapets drift på Taimyrhavøya, som i stor
utstrekning betjenes sjøveien gjennom Pechora- og Karahavet. Foto: Thomas Nilsen
Arkhangelsk er hjemmehavn for Northern Shipping Company (NSC), et stort statseid rederi
med solid kompetanse på NSR. Det eier 34 fartøy, bl.a. 18 fraktskip.119 I Arkhangelsk har
også det norske rederiet Wilson et av to mannskapskontor i Russland.
Arkhangelsk havn håndterer i dag last for Russlands nordlige og polare områder, samt
cellulose, kryssfiner, trelast, kull, skrapmetall og petroleum for eksport. Havnen ligger i
munningen av elven Nordlige Dvina, nær kysten av Kvitsjøen. En kan navigere året rundt,
men om vinteren behøves los og bistand av isbrytere.
Arkhangelsk kan ta imot fartøy opp til 190 meter lengde. Her finnes til sammen 150
fortøyningsplasser over en strekning på mer enn 15 kilometer, hvor mer enn 200 laste- og
lossebedrifter tilbyr sine tjenester.
Havnens hovedområder ligger på begge sider av Nordlige Dvina: Maimaksa og
Kouznechikha. Mellom dem ligger kaiene til den kommersielle sjøhavnen (havneområdene
Ekonomia og Bakaritsa), elvehavnen (områdene Zharovikha og Arkhangelsk Cellulose &
Papirfabrikk – ACPP), trålerflåten og andre tømmerselskap som driver eksport. Disse eier mer
enn 20 fortøyningsplasser på begge sider av Nordlige Dvina og langs sidearmene
Maimaksansky, Korabelny, Kouzhechevsky og Nikolsky.
Havnen er delt inn i fire hovedområder:
1.
2.
3.
4.
119
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Figur 46 – Ekonomia havneområde i Arkhangelsk. Kilde: Arkhangelsk Sea Commercial Port
Ekonomia ligger 25 km fra Arkhangelsk sentrum. Det har syv kaier med samlet lengde 1 160
meter, som kan ta imot skip med dypgang 9,2 meter. Her ligger den eneste større containerhavneterminalen i arktisk del av Russland. Den kan håndtere opp til 75 000 TEU.
Godsområdet Bakaritsa grenser til Ekonomia og er spesialisert på håndtering av alle typer
last for innenriks distribusjon i russisk Arktis. Det håndterer også bulk og stykkgods for
eksport. Området har 122 000 m2 lagerområder under tak, 20 000 m2 kaidekke og 545 meter
kaifront. En kan betjene skip med maksimal dypgang 7,5 meter.
Portoflot (Havneflåten) er lokaliseringen av servicefartøy som betjener havnetrafikken, bl.a.
slepebåter, flytekran og lektere.
Maritimt Senter (Morskoy tsentr) – også kalt elvehavnen - er en felles sjø- og elveterminal på
høyre side av Nordlige Dvina. Det betjener passasjertrafikk langs elven og til havs samt
lokaltrafikk.120
I 2009-10 arbeidet Arkhangelsk iherdig for at den russiske administrasjonen for NSR skulle
flyttes hit fra Moskva, men måtte etter hvert oppgi denne planen.121
13.2.1.1 Belkomur
Siden 1995 har en gjennom et interregionalt samarbeid arbeidet for å skape et mer effektivt
transportnett gjennom jernbaneprosjektet Belkomur, har som mål å knytte Arkhangelsk
direkte til naborepublikken Komis hovedstad Syktyvkar, videre til hovedstaden Kumykar i det
selvstyrte området Komi-Kudmyak i Perm fylke i Sør-Ural, for å ende opp i Solikamsk i
samme fylke. Dette er en strekning på 1 155 km, som forutsetter bygging av 715 km ny bane
og modernisering av eksisterende banestrekninger. Byggetiden er beregnet til fem år.
120
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Belkomur er i dag kun i en prosjekteringsfase, men kan i fremtiden gi Arkhangelsk økt
betydning for både Russland og Norge i tilknytning til utbyggingen av den russiske jernbanen
og ny dypvannshavn. Arkhangelsk er i dag knyttet til det russiske jernbanenettet mot både
vest, sør og øst – men særlig i forhold til trans-sibirsk godstransport og de ressursrike og
industrialiserte regionene mot øst er kommunikasjonen kronglete, med kostbare og
tidkrevende omveier.

Annen last
Mineralgjødsel

Mineralaggregat til anlegg
Tømmer
Malm
Petroleum

Kull

Figur 47 – Forventet godssammensetning på Belkomurjernbanen innen 2030. Kilde: CNIIMF
Belkomur forventes å generere 35 millioner tonn gods pr år. Som følge av at kullproduksjonen i Kuzbass sentralt i Russland er sterkt stigende, kan imidlertid økt kullfrakt
komme til å øke godsmengden til 50 millioner tonn.122
Prosjektet vil ved implementering også bidra til å drive fram utvikling av en ny dypvannshavn i Arkhangelsk, med årlig kapasitet 45 millioner tonn gods. Havnen skal bygges i
Sukhoye More-bukten nord for utløpet av Nordlige Dvina, for å betjene den økte
internasjonale godsmengden en ser for seg at Belkomur vil bringe med seg.
Belkomur inngår i rammen av Northern Transport Corridor, en samlebetegnelse for ulike
russiske og internasjonale initiativ med sikte på å knytte Asia, Europa og Amerika tettere
sammen gjennom effektive, modale transportløsninger. I Skandinavia inngår Belkomur som
en del av initiativene Barents Link og NEW Transport Corridor.123
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Water Area of the Sea Port of Arkhangelsk
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Figur 48 – Jernbaneprosjektet Belkomur, som skal binde Arkhangelsk direkte til industri- og
gruveregionene i Sør-Ural og den transsibirske jernbanen, og bidra til utviklingen av ny
dypvannshavn i Arkhangelsk. Kilde: Belkomur
Som følge av at prosjektet er meget kostbart124, har det – i likhet med mange andre russiske
infrastrukturprosjekt – vist seg meget vanskelig å få finansiert med en blanding av privat og
offentlig kapital. Gjennom mange år har det derfor hatt liten fremdrift, men 23. november
2012 annonserte myndighetene i Republikken Komi at det statlige China Civil Engineering
Construction Company (CCECC) i møte med Komis viseguvernør i Shaghai hadde
bekjentgjort at de ville delta i byggingen av den nye banestrekningen til Arkhangelsk.125
Etter dette ble det igjen stille en lengere periode, men 3. september 2015 annonserte
myndighetene i Arkhangelsk fylke at det under president Putins besøk i Beijing samme dag
var inngått avtale mellom Belkomur og den kinesiske produsenten Poly Technologies om
finansiering, prosjektering og bygging av jernbanen. Det kinesiske selskapet skal være
hovedkontraktør, og er samtidig interessert i å delta i utbyggingen av den nye havnen i
Arkhangelsk.126 Belkomur er innlemmet i Russlands jernbanestrategi for 2030.
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I 2012 var prisen beregnet til 6 milliarder USD. Kilde: Belkomur
Administrasjonen i Republikken Komi, pressemelding 23. november 2012- Власти Республики Коми
совместно с китайской госкорпорацией приступают к разработке механизма реализации проекта
строительства железнодорожной магистрали «Белкомур» (Regjeringen i Republikken Komi samarbeid
med det kinesiske statsselskapet begynner å utvikle en mekanisme for å gjennomføre prosjektet for byggingen
av jernbanen "Belkomur")
126
Arkhangelsk fylkesadministrasjon, pressemelding 3. september 2015 - В Пекине подписано соглашение о
строительстве «Белкомура» (Beijing undertegnet en avtale om å bygge "Belkomur")
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13.2.1.2 Indiga
i Nenets AO, 500 kilometer nordøst for Arkhangelsk, er som tidligere nevnt aktuell som
terminal for Pechora LNG om dette prosjektet realiseres som planlagt. Indiga har imidlertid
også et betydelig større potensial, da bukten i mange år har vært ansett som gunstig med tanke
på å eksport fra industriområdene i Vest-Sibir og Ural gjennom Barentshavet.

Figur 49 – Landsbyen Indiga ved bukten med samme navn i Nenets autonome område i
Arkhangelsk fylke. Den ligger øst for hovedstaden Naryan-Mar. Kart laget av Aleksej
Larionov
Bukten ligger mot Barentshavet, har lite is om vinteren127 og vil gjennom utvikling av
moderne havneanlegg og jernbanetilknytning mot dagens strekning Vorkuta - Kotlas kunne
avlaste Murmansk – som i dag er Russlands eneste isfrie dypvannshavn i nord.
I juni 2015 uttalte guvernøren i Nenets, Igor Koshin, at en ikke kommer utenom Indiga når en
skal diskutere en fremtidig NSR som opereres med full kapasitet og maksimal effektivitet.128
I desember samme år fulgte The State Commission of the Russian Federation on
Development of the Arctic, ledet av visestatsminister Dmitry Rozogin, opp Koshins vurdering
gjennom å instruere det russiske transportministeriet om å utrede mulighetene for at Indiga
kan utvikles til en omlastingshavn. Dette arbeidet skal gjøres i samarbeid med
administrasjonen i Nenets.129

127

Indiga er offisielt isfri, men har periodisk ny is opp til en meters tykkelse. Denne kan håndteres med
dieselisbrytere og på annen måte. Kilde: Rosbalt, 18. juni 2004 – Юрий Евдокимов: Разговоры о
строительстве порта в Индиге – это голы лоббизм (Yury Evdokimov: Snakk om bygging av havn i Indiga –
åpenbar lobbyisme); Morvesti.ru, 22. januar 2015 – АСОП поддержит проект порта Индига (ASOP vil støtte
Indiga havneprosjekt)
128
Arctic.ru, 30. juni 2015 - Koshin: Indiga port may become central point on Northern Sea Route
129
FreeNews, 7. desember 2015 - The Transport Ministry was instructed to study the idea of creating Arctic port
of Indiga
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13.2.2 Murmansk
er den største internasjonale havnen i arktisk NV-Russland, med mellom 5 500 og 6 000 anløp
pr år.130 Havnen har i likhet med Arkhangelsk ambisjoner om å være et sentralt knutepunkt i
håndtering av gods langs NSR og i russisk Arktis.
Den russiske nasjonale havnestrategien peker også Murmansk ut som en havn med oppgave å
betjene godstrafikk i Arktis. Det er utarbeidet ambisiøse vekstplaner for havnen, som har lang
erfaring med håndtering av de fleste typer gods – inkl. bulk, container og omlasting av
petroleumsprodukter.
En sivil flåte på 307 skip er registrert i Murmansk, bl.a. 176 fiskefartøy, 26 oljetankere og 14
stykkgods.131 Murmansk er hjemmehavn Murmansk Shipping Company (MSC), et stort
statseid rederi som, i likhet med NSC i Arkhangelsk, har solid kompetanse på navigasjon i
arktiske farvann. Den er også hjemmehavn for atomisbryterflåten Atomflot.
Murmansk havn består av tre deler: fiskerihavnen, den kommersielle havnen og
passasjerhavnen. Den har 12 godsterminaler:
1. Agrosphera
2. Murmet
3. Murmansk Sea Fishery Port
4. Murmansk Bulk Terminal
5. Murmansk Shipping Company
6. Oil Terminal Belokamenka FSO-3132
7. Commandit Service
8. Arctic Neft
9. First Murmansk Terminal
10. First Stevedore Company
11. Murmansk transport branch of Norilsk Nickel
12. RPK Gulfstream
Murmansk har siden 2008 arbeidet målrettet med å utvikle havnen for å kunne håndtere både
større godsmengder og flere typer gods. Dette har foregått innenfor rammen av
investeringsprosjektet Integrated Development of the Murmansk Transport Hub (MTH), som
skulle inngå i den internasjonale North-South Transport Corridor.133
MTH var rettet mot både en forventet økonomisk utvikling i regionen knyttet til den planlagte
utbyggingen av Shtokman i Barentshavet, større aktivitet knyttet til mineralsektoren og at
Murmansk havn i sterkere grad også skulle kunne betjene industri og næringsliv i andre deler
av Russland.
Utviklingsplanene for MTH, som i begynnelsen var kostnadsberegnet til 2,6 milliarder EUR,
inneholder en betydelig utvidelse av havnen:
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Rosmorport Murmansk. I 2015 hadde havnen 5 604 anløp med los.
Russian Maritime Register of Shipping, ibid.
132
FSO «Belokamenka» ble byttet ut med FSO «Umba» i tidsrommet desember 2015 - februar 2016
133
https://en.wikipedia.org/wiki/North%E2%80%93South_Transport_Corridor
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1. Ny kullterminal i med årlig kapasitet 20 millioner tonn i Lavna, på vestsiden av
Kolafjorden
2. Ny petroleumsterminal med kapasitet 35 millioner tonn på vestsiden av Kolafjorden
3. Ny containerterminal med kapasitet én millioner TEU i den nordlige delen av
Murmansk by
4. Modernisering av eksisterende kullterminal til kapasitet 9,4 millioner tonn
5. Nytt logistikksenter for kontroll og regulering av bil- og jernbanetrafikken, utvikling
av et senter for automatisert trafikkregulering
6. Utvikling av lager- og distribusjonsområde
7. Jernbanetilknytning til de nye terminalene på vestsiden av Kolafjorden, kapasitet
minst 28 millioner tonn pr år.

Figur 50 – Parti av Murmansk bulkterminal med lasting av kull tilhørende SUEK om bord på
bulkfartøy ved kai. Foto: Victor Morozov/MarineTraffic.com
Etter den opprinnelige planen skulle byggingen av MTH være påbegynt i 2010 og avsluttet i
2020, men prosjektet er som tidligere nevnt utsatt for betydelige forsinkelser som følge av
manglende finansiering. I dag mangler også en del av forutsetningene ved at det
internasjonale markedet for en rekke råvarer er preget av lave og fallende priser. Det er i dag
derfor usikkert om og i hvilket omfang dette prosjektet vil bli realisert.
Se for øvrig status og prognose for godsstrøm over Murmansk havn annet sted i denne
rapporten.
13.2.2.1 Liinahamari
i Pechenga kommune er ved siden av Murmansk den eneste isfrie dypvannshavnen i russisk
nord. Gjennom de siste 15-20 årene har nasjonale og regionale russiske aktører arbeidet mye
med å få på plass forutsetninger for utvikling av kommersiell maritim aktivitet her. Den ble
opprinnelig utviklet av finnene på 1930-tallet, og fungerte gjennom Sovjet-epoken som en
lukket marinebase.
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Petsamofjorden er i likhet med Kolafjorden isfri om vinteren, og representerer med dette et
potensial. Havnen har god veiforbindelse mot både Murmansk og Kirkenes over E105, og til
Ivalo i Finland via Prirechny-veien fra Nikel til P11 (Lotta-veien mellom Ivalo og Murmansk
over grensen ved Raja-Jooseppi). Det er også kort distanse mellom Liinahamari og
jernbaneforbindelsen mellom Nikel-Zapolyarny og Murmansk.
I 2006 la det russiske forskningsselskapet Sevneft fram ambisiøse planer om å utvikle
Liinahamari som en nordlig havn for omlasting av petroleum og tørrlast. I begynnelsen så
selskapet for seg en godsomsetning på 65 millioner tonn pr år, som innen 2015 skulle kunne
økes til 200 millioner tonn. Havnen skulle deles i fire soner: terminal for olje og
oljeproduksjon, kullterminal, trevirketerminal og terminal for stykkgods og container.
I 2008 ble selskapet International Sea Port Pechenga etablert for å følge opp disse
planene.134 Sevnefts prosjekt kom imidlertid aldri inn i en implementeringsfase, mye som
følge av den generelle utviklingen ved andre russiske terminaler og havner i nord.
I 2013 annonserte selskapet Sea Port Liinahamari Management Company (SPLMC), som
var eid av FGN Capital, paner om utvikling av en havneinfrastruktur for bl.a. oljeomlasting av
opptil 15 millioner tonn råolje pr år ved bruk av en 320 000 tonns VLCC som lagertanker, lik
FSO "Umba" i dag benyttes i Kolafjorden. Oljen skulle komme fra de tre store feltene
Prirazlomnoye (Gazprom Neft), Medynsko-Varandeyskoye (Rosneft) og Dolginskoye
(Gazprom Neft) i Pechorahavet.135
Designet, som var utviklet av Soyuzmorniiproekt, omfattet også to kaier med samlet lengde
575 meter og jernbanetilknytning til den nedlagte Liinahamari stasjon, 6 km mot sør.
Kaianlegget ville kunne ta imot fartøy opp til 175 000 dwt (Capesize), og med dette var
planen også å foreta omlasting av kunstgjødsel - opptil 4 millioner tonn pr år.136
Etter dette har imidlertid lite skjedd. Planene om oljeomlasting var basert på et felt hvor oljen
i dag er kanalisert til Murmansk, mens utbyggingen av de to andre fortsatt ligger mange år
fremme i tid.
13.2.3 Utviklingsperspektivet for Murmansk og Arkhangelsk havner
framstår i dag som lite realistisk i forhold til de tidsplaner som foreligger. Særlig i Murmansk
er utviklingen nært knyttet til realiseringen av et mangeårig konsept for utvikling av byen og
havnen som et transportknutepunkt. Disse planene er i stor utstrekning basert på en sterkere
grad av industrialisering av regionen, kull, råolje og container.
En vesentlig forutsetning for økt satsing på kull er imidlertid borte i dag som følge av
vedvarende lave priser i det internasjonale markedet. Kullselskapet SUEK, som har egen
eksportterminal i Murmansk havn, har redusert sin produksjon med 15% i 2015, noe som vil
medføre redusert eksport.137
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Bambulyak/Frantzen/Rautio (ibid.)
Еvgeny Golovachev, Chief Operating Officer ved SPLMC februar 2013 – oktober 2014. Profil på Linkedin.
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PortNews, 24. mai 2013 - New port planned for construction in Liinahamari to handle 15 mln t of oil annually
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Ministry of transport of Murmansk region, 18 November 2015
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Den negative utviklingen i kullmarkedet har også medført at en plan fra 2010 om å bygge
ut havnen Lavna på vestsiden av Kolafjorden til en modere eksportterminal med kapasitet 18
millioner tonn er skrinlagt av de to kullselskapene som stod bak denne; Siberian Business
Union (SBU) trakk seg ut allerede i 2013, mens Kuzbassrazrezugol (KRU) fulgte etter i
februar 2015.138 I stedet er arealet nå overtatt av oljeselskapet Rosneft
Heller ikke Murmansks satsing på container har hatt mye for seg, bl.a. fordi kapasiteten i
og omkring St. Petersburg er øket kraftig de siste årene.
Planene om å gjøre Murmansk til et knutepunkt for råolje har heller ikke noe reell substans i
dag. Imidlertid vil havnen i overskuelig framtid fortsette å eksportere noe raffinert olje, som
ankommer havnen med jernbane fra sentrale deler av Russland, lik det gjør i dag.
En sterk økning av oppstrøms transport av gods sjøveien til Murmansk vil forutsette en ny
økonomisk utvikling i regionen, jfr. med effektene en kunne ha fått av en utbygging av
Shtokman. I dag har Murmansk ingen klare utsikter til en sik type industrialisering og
økonomisk drakraft innenfor regionen.

13.3 Island
har lenge hatt ambisjoner om å fungere som knutepunkt for gods som passerer gjennom NSR,
men også i forhold til den trans-polare ruten og Nordvestpassasjen. Beliggenheten i forhold til
Europa og særlig USAs østkyst og Canada gir et naturlig grunnlag for slike tanker.
I dag Reykjavik havn med den nye terminalen på Sundahöfn det viktigste maritime
knutepunktet på Island. Sistnevnte håndterer årlig omkring 230 000 TEU.
Et nytt maritimt industri- og logistikksenter er under utvikling på Grundartangi, 50 km nord
for hovedstaden. Foruten industriell aktivitet, har en planer om å benytte havneanlegget til
eksport av sement og fisk samt import av biler og andre kjøretøy.139
Det foreligger som tidligere nevnt konkrete planer nordøst på Island om utvikling av en stor
knutepunkthavn i Finnafjord for gods mellom Nord-Amerika/Europa og Asia gjennom NSR
og den trans-polare ruten. Her har de to kommunene kommunene Vopnafjörður og Langanes
gått sammen og alliert seg med Bremen havn i Tyskland.
Det har imidlertid vært vanskelig å bevege prosjektet over i en investeringsfase, til tross for at
også islandske myndigheter har arbeidet for å bringe inn utenlandske investorer.
Hovedårsaken til dette ligger nok i de mange usikkerhetene knyttet til utvikling av både NSR
og en trans-polar rute. Om disse rutene utvikles videre og tiltrekker seg betydelig volum
internasjonal last, vil de islandske planene trolig kunne realiseres – men kanskje mer som et
arktisk vestlig knutepunkt mellom USA/Canada og Asia, og ikke så mye som et knutepunkt
mellom Asia og Europa i nord.
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Reuters, 11. oktober 2011 - Russia plans coal port in Barents Sea; Kommersant, 10. juli 2013 - СДС отчалил
из Лавны (SBU forlot Lavna); infranews.ru, 22. april 2015 - ГТЛК ждет господдержки для строительства
угольного терминала в Мурманске (GTLK venter på støtte fra myndighetene for bygging av en kullterminal i
Murmansk)
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Faxafloahafnir – Associated Icelandic Ports, 12. september 2013
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For Kirkenes havn representerer utviklingen i havnene Honningsvåg, Hammerfest,
Alta og Tromsø i dag liten eller ingen utfordring knyttet til ambisjonene som
Kirkenes har i retning godstransport mellom Russland/NSR og Europa gjennom
Barentshavet.
I forhold til petroleum er situasjonen imidlertid mer delt, da Honningsvåg har klare
ambisjoner om å få del i omlasting av olje og gasskondensat fra russiske
terminaler. Imidlertid er det et problem for Honningsvåg at værforholdene her gjør
at nedetiden ved STS-operasjoner her har vist seg å være omkring fire ganger
lengre enn i Bøkfjorden ved Kirkenes.
FSO-omlasting av olje fra Statoils Johan Castberg på Veindes vil i utgangspunktet
ikke være i konkurranse med aktiviteten i Kirkenes som følge av at avstanden fra
feltet til land her gjør Veidnes til et naturlig valg. Planene om å utvikle Veidnes til
en oljeterminal for fremtidig feltutbygging i hele Barentshavet er imidlertid i direkte
konkurranse med Kirkenes. Dette forutsettes imidlertid at ATT lykkes i å realisere
sine planer for Veidnes. Deretter vil det videre løpet for begge terminalene måtte
baseres på vanlige prinsipper for konkurranse og forretningsvirksomhet.
Hammerfest og Tromsø har ambisjoner om å tilby gode basefunksjoner og
beredskap til petroleumsaktivitet i Barentshavet og på russisk sokkel. Hammerfest
har gjennom Polarbase i Rypefjord allerede stor kapasitet og kompetanse på disse
områdene, og ved ferdigstillelse av Grøtsund havn vil også Tromsø kunne tilby
mye av de samme tjenestene.
Kirkenes har imidlertid en gunstig geografisk beliggenhet i forhold til aktivitet på
russisk sokkel og Barentshavet sørøst, og kan tilby et bredt spekter av
havnetjenester og gode navigasjons- og liggeforhold. I tillegg finnes her gode
veiforbindelser sørover og til Russland, og en stamflyplass med daglige
direkteforbindelser til både Tromsø og Oslo. En videreutvikling av dette vil kunne
gjøre Kirkenes konkurransedyktig i forhold til en rekke tjenesteleveranser knyttet til
aktivitet i øst.
Dagens situasjon i Arkhangelsk representerer heller ikke et utviklingspotensial for
Kirkenes, da havne- og transportinfrastrukturen er godt tilpasset dagens varestrøm
og –volum. Aktiviteten her er også vesentlig lavere enn ved den isfrie havnen
Murmansk. I fall Arkhangelsk lykkes med sine utviklingsplaner knyttet til
Belkomurjernbanen og en ny dypvannshavn nord for utløpet av elven Nordlige
Dvina, vil dette generere en betydelig vekst i den samlede godsmengden over
russiske havner i nord.
Godsstrømmen vil kunne ligne på det en ser i dag; mest eksportrettet i form av
bulklast i form av kull og mineraler. Med en dypvannshavn vil uttransport i så fall
kunne foregå med fartøystørrelser og –typer tilpasset direkte transport til markedet,
lik det en ser i Murmansk, og følgelig ikke generere behov for omlasting underveis.
Et større innslag av andre godstyper, som stykkgods og gods i container gjennom
Belkomurs tilknytning til den transsibirske jernbanen, vil imidlertid kunne skape
muligheter for Kirkenes havn – både gjennom samarbeid og arbeidsdeling med
Arkhangelsk, og behov for omlasting av oppstrøms gods fra Europa til Arkhangelsk
for videre distribusjon med jernbane til Asia eller andre deler av Russland. Her vil
både isforholdene i Kvitsjøen og kapasitet i Arkhangelsk dypvannshavn være
vesentlige faktorer.
Arkhangelsk har også ambisjoner om å være en omlastingshavn for gods i transitt
på NSR, men full drift av denne ruten ligger i beste fall mange år fremme i tid, og
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det er kanskje tvilsomt om det vil være gunstig for internasjonale maritime
befraktere å seile med slikt formål den lange veien inn Kvitsjøen, i farvann som
deler av året fordrer kostbar isbryterassistanse, om en har andre alternativ.
I en slik sammenheng kan utviklingen av en ny isfri dypvannshavn i Indiga være
mer interessant for vareeiere og befraktere på NSR, da denne havnens plassering
vil være gunstig langs utgangen av vestlig del av NSR. Den vil også kunne tilby
Belkomurjernbanen til Arkhangelsk konkurranse om last fra Asia via den transsibirske jernbanen.
Indiga vil med dette kunne tilby Kirkenes konkurranse i fall man også får på plass
forenklede systemer for transittering av internasjonal last ved omlasting.
Isforholdene vil imidlertid også her kunne bli en faktor som kan skape basis for
samarbeid med Kirkenes, da dette kan føre til behov for mellomlagring av gods
her.
En dypvannshavn for omlasting av gods fra NSR i Indiga ligger imidlertid mange år
frem i tid, om den noen gang blir en realitet. Indiga er i dag kun en liten
kystbebyggelse, fjernt fra større befolkningssentra. Det meste må bygges opp fra
grunnen, inkl. en kostbar jernbanetilknytning på 400-500 kilometer og en
samfunnsstruktur som kan virke tiltrekkende på utdannet og spesialisert
arbeidskraft fra andre deler av regionen og Russland for øvrig. Til tross for dette,
kan Indiga imidlertid ikke utelukkes. Om det først anlegges en terminal for utskiping
av gass LNG fra Pechora her, vil det komme på plass mye infrastruktur og
kompetanse, som kan utnyttes i et videre utviklingsløp. I tillegg handler utviklingen
av infrastruktur i russisk Arktis også om politikk.
Heller ikke dagens situasjon i Murmansk representerer et tydelig
utviklingspotensial for Kirkenes havn, da havne- og transportinfrastrukturen er godt
tilpasset dagens varestrøm og –volum. Murmansk er også inne i en utviklingsfase
knyttet til betjening av offshoreoperasjoner, som har kommet godt i gang som følge
av seismikk i Karahavet fram til siste halvdel av 2014, og i tilknytning til Novateks
aktivitet på Yamal. I dagens situasjon ser en dessuten en svak nedgang i de store
segmentene bulk og tank i Murmansk. Containertrafikken over Murmansk er
foreløpig også beskjeden, bl.a. som følge av at St Petersburg har lyktes i å utvikle
løsninger som har ført til vekst her.
Utviklingen av Murmansk Transport Hub er kraftig forsinket og har gjennomgått
flere endringer underveis, og det er i dag usikkert når og i hvilken form dette kan
realiseres.
Liinahamari vil heller ikke kunne spille en rolle på mange år, da forutsetningene for
utvikling av en havn ikke er til stede i dag, og en utbygging med tilknyttet
infrastruktur vil bli meget kostbar. En skal imidlertid ikke utelukke en utbygging av
Liinahamari for petroleumsformål i fremtiden; det kan f.eks. komme i tilknytning til
Rosnefts fremtidige virksomhet på russisk sokkel i Barentshavet.
Islands planer om bygging av en stor omlastingshavn for polar skipstrafikk på øyas
nordøstkyst i samarbeid med tyske Bremenports vil i liten grad ha betydning for
håndtering av last mellom Europa og Russland/Asia gjennom Barentshavet, men
vil kunne ha betydning for godshåndtering gjennom det nordlige Atlanterhavet,
Nordvestpassasjen og en eventuell fremtidig transpolar sjørute, tvers over
Polarbassenget. Prosjektet mangler imidlertid finansiering, og ligger mange år fra
en mulig realisering.
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14 Muligheter knyttet til havnesamarbeid
En utvikling av Kirkenes havn som maritimt knutepunkt for internasjonalt gods og annen
trafikk i og gjennom det østlige Barentshavet vil kunne ha nytte av drahjelp i form av
samarbeid med andre havner. Dette vil naturlig forutsette at et samarbeid gir gjensidig
utvikling og økonomisk utbytte for alle impliserte. Uten en slik forutsetning foreligger ingen
større motivasjonsfaktor, og en vil i stedet se mer nytte av en konkurranse.

14.1. Nord-Norge og NV-Russland
På norsk side lengst i nord finnes det i prinsippet berøringspunkter med Kirkenes knyttet til
f.eks. oljeomlasting (Honningsvåg) og offshore supplyvirksomhet (Hammerfest-Polarbase og
Tromsø-Tønsnes), men dette vil helst utløse samarbeid i fall det oppstår kapasitetsproblemer
eller andre kortsiktige behov. For øvrig har de motstridende interesser knyttet til
havneutvikling.
På russisk side peker særlig Murmansk seg ut
som en havn Kirkenes kunne utvikle et gjensidig nyttig samarbeid med. Dette kunne f.eks.
omfatte omlasting av container eller annen type samarbeid hvor kapasitet eller formelle
prosedyrer i Murmansk vil være en utfordring på russisk side, lik vi f.eks. så i tilknytning til
Norsk Hydros avgrensningsbrønn nr. 7 på Shtokman, eller som vi i mange år har sett med
russiske fiskefartøy som opererer i Barentshavet.
Et samarbeid med Murmansk (eller annen russisk havn i nord) vil imidlertid by på både
formelle og praktiske utfordringer i dagens situasjon; på den praktiske siden ligger de kraftige
forsinkelsene i utviklingsplanene i havnene, kombinert med at godsstrømmen ut og inn ikke
har det omfang og den sammensetning en tidligere har planlagt for. Dette gjør at havnene ikke
sliter med større kapasitetsproblemer som de selv ikke kan løse, og det derfor ikke vil vøre
gunstig å kanalisere gods bort.
I tillegg vil det være vanskelig for statlige russiske aktører som Rosmorport, Sovcomflot,
Gazprom o.a. å forsvare at en legger aktivitet på norsk side, like utenfor Russlands grenser –
og da særlig i en tid hvor Russland over flere år vil oppleve resesjon, redusert økonomisk
utvikling og høyere arbeidsledighet. Summen av dette gjør det vanskelig å se for seg et
permanent og formalisert samarbeid mellom Murmansk/Arkhangelsk og Kirkenes, særlig når
dette i overskuelig fremtid hovedsakelig vil tjene Kirkenes i et infrastrukturperspektiv.
For Kirkenes
må derfor et havnesamarbeid sees i et større og strategisk perspektiv, opp mot større
Nordeuropeiske havner og evt. havner på østkysten av Nord-Amerika. Dette må være
knutepunkthavner som ser en praktisk og strategisk nytte av å kunne bruke Kirkenes som et
framskutt bruhode knyttet til trafikk langs NSR/den transpolare sjøruten og gods til og fra
Russland i nord.
I et omlastingsperspektiv
handler dette om behov for å laste om fra større til mindre fartøy, eller vice-versa, som følge
av at deler av en etappe kun kan gjennomføres med begrenset dypgående eller med fartøy som
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har et design som er så kostbart at det er best driftsøkonomi å holde disse i trafikk kun i
farvann de er konstruert for.
En finsk jernbane fra Rovaniemi til Kirkenes,
basert på f.eks. mineralutvinning i Lappland, petroleumsaktivitet i Barentshavet sørøst og en
sterk kommersiell trafikk på NSR, vil kunne representere basis for mye omlasting og frakt
over Kirkenes havn. En slik banestrekning på 400 kilometer vil knytte Kirkenes direkte til
Bottenvika og Østersjøen gjennom det finske nettet, men også til det svenske jernbanenettet
og Gøteborg havn over Torneå-Haparanda. Imidlertid er tidsperspektivet for et slikt prosjekt
minst 20 år, og det vil forutsette at viktige økonomiske forutsetninger for frakt til/fra
Barentshavet er til stede.140
I dag mangler det grunnleggende forutsetninger for et praktisk havnesamarbeid
mellom Kirkenes og sentrale havner i Nord-Europa, som Gøteborg, Rotterdam, Antwerpen og
Hamburg. Markedsgrunnlaget vil her først og fremst ligge i utviklingen av transport mellom
Europa og Asia gjennom Den nordlige sjørute, og kanskje godsutviklingen over russiske
havner i nord. Det siste vil forutsette at disse havnene spiller en vesentlig større rolle i det
nasjonale distribusjonsnettet, og/eller i transittering av gods på jernbane mellom Asia og
Europa ved anvendelse av Russlands nordligste akse.
I et perspektiv hvor en får en interessant utvikling her, vil det kunne være av betydelig
interesse for både europeiske havner og globale transportører å være med på å utvikle
Kirkenes til en arktisk omlastingshavn.
I et asiatisk perspektiv
framstår bl.a. Hamburg havn som potensiell samarbeidspartner for Kirkenes. Dette både fordi
havnen i dag er det nordligste distribusjonsknutepunktet for containere direkte fra Kina
gjennom Suezkanalen, og at den inngår i kinesernes nye silkevei. Hamburg er også i
konkurranse med Bremenports, som har ambisjoner om å betjene gods i Arktis via Island.
Samarbeidet med Island
er imidlertid ikke nødvendigvis et hinder for at også Bremenports kan være aktuell partner for
Kirkenes. Bremenports har gjennom sitt samarbeid med Island tydelig markert at en ønsker å
være offensive i forhold til de muligheter som måtte følge med økt arktisk maritim transport,
og til siste handler det om hvilke partnere som spiller best på lag.
Ved distribusjon til og fra Europa gjennom NSR, vil Kirkenes kunne være nyttig for
omlasting fra/til større containerfartøy på linje til europeiske og evt. Nordamerikanske havner.

140

Økonomisk frakt av malm eller andre naturressurser fra finsk Lappland nordover til Kirkenes vil forutsette at
videre sjøveis frakt går til Asia gjennom NSR. Om NSR ikke anvendes til et slikt formål, vil det som regel være
mer hensiktsmessig å frakte naturressurser fra Nord-Finland på bane sørover – f.eks. til utskipingsterminaler
langs Bottenviken, evt. over Narvik. Ved utvinning av eventuelle nye mineralforekomster nærmere grensen til
Norge kan det imidlertid vise seg å være bedre økonomi i frakt nordover for eksport sjøveien fra Kirkenes mot
marked i vest.
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14.2 Havner i EU
De største europeiske havnene, som alle er i EU og sentralt lokalisert på det nordeuropeiske
fastlandet, håndterer et stort og sammensatt internasjonalt godsvolum. De er konkurranseorientert og arbeider for sterk ekspansjon.
Om en ser på de fem største havnene Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Amsterdam og
Bremenports - samt Gøteborg, som er den største havnen i Skandinavia - så har kun havnene
Rotterdam, Bremenports og Hamburg utviklingsprosesser og strategier som kan knyttes
direkte til utviklingen av arktisk skipsfart gjennom Barentshavet og NSR.

GODSOMSETNING OVER NOEN
NORDEUROPEISKE HAVNER I 2014
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Figur 51 – Gods (mill. tonn) over de største europeiske havnene samt Oslo i 2014, med
fordeling på bulk og stykkgods inkl. container. Bremenports dekker de to samarbeidende
havnene Bremen og Bremerhaven. Kilde: Godsstatistikk fra havnene
14.2.1 Rotterdam
er Europas største havn og i sterk vekst, men har ingen offentlig strategi knyttet til arktisk
skipsfart og NSR. Både Russland og Kina er viktige handelspartnere, men varetransporten
følger her etablerte maritime ruter og linjenett sørover.
Likevel har Rotterdam lenge hatt fokus på mulighetene for at havnen i fremtiden kunne
anvende NSR som en sesongmessig fraktlinje mellom til og fra havner i Sørøst-Asia. Den er
trolig den eneste globale knutepunkthavnen som har utført grundige analyser på dette, bl.a.
gjennom en studie i 2010, hvor en vurderte mulighetene for at den arktiske transittruten ville
kunne være anvendelig for containertransport.
Konklusjonen var den gang negativ, bl.a. som følge av mangel på infrastruktur, kort
seilingssesong, kostnader til obligatorisk isbryterassistanse og begrensninger på antall TEU
som følge av grunt farvann. En så heller ikke for seg at godsutviklingen gjennom NSR de
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kommende 20-30 årene ville bli av et omfang som fikk noen særlig betydning for vareflyten
over de europeiske havnene.141

Figur 52 – Rotterdam er Europas største containerhavn, selv om dette segmentet kun utgjør
30% av omsetningen i havnen. Her fra Europe Container Terminal (ECT) i Amazonehaven,
Port of Rotterdam, i 2009. Foto: Freek van Arkel.
14.2.2 Hamburg
er Europas tredje største havn målt i godsmengde, med 146 millioner tonn i 2014. Den er
samtidig Europas nest største containerhavn etter Rotterdam, med 9,7 millioner TEU.142
Havnen er et europeisk knutepunkt for handel med Øst- og Sentral-Europa. Kina er uten
sammenligning havnens største handelspartner, med nesten tre millioner TEU i 2014, og for
Kina er Hamburg også den viktigste omlastingshavnen i Europa.
En har derfor felles interesse i å videreutvikle dagens gjensidige samarbeid, og havnen inngår
som en viktig del av Kinas One Belt One Road-strategi for å nå de viktigste markedene på en
mest mulig effektiv måte. I dag er Hamburg den nordligste containerhavnen i regulær trafikk
for det kinesiske statsrederiet China Shipping Container Lines.
Hamburg havn har ikke synliggjort noen offentlig strategi eller betraktninger i tilknytning til
arktisk skipsfart eller transitt gjennom NSR. Den kan imidlertid kunne komme på banen i fall
de kinesiske samarbeidspartnerne i fremtiden velger å satse på container i transitt gjennom
NSR.

141

Port of Rotterdam/Delft University of Technology (2010) - The possibilities of container transit
shipping via the Northern Sea Route
142
Port of Hamburg – Statistic Overview 2014
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14.2.3 Bremenports
er en felles forvaltning av de to nordtyske havnene Bremerhaven og Bremen, og er Europas
femte største målt i godsomsetning. Den har ambisjoner om å videreutvikle havnene mot
markedene i Sør-Asia gjennom å utnytte muligheter som eventuelt vil komme i tilknytning til
økt internasjonal transitt av gods gjennom NSR og den trans-polare ruten.
Som følge av dette har Bremenports – som tidligere nevnt - gjennom flere år samarbeidet med
islandske aktører for å utvikle en internasjonal omlastingshavn helt nordøst på Island.
Prosjektering av en slik havn er allerede utført og en har den islandske regjeringen i ryggen,
men en har foreløpig ikke lyktes med å tiltrekke seg store investorer. En har bl.a. ønsket å
skape interesse for prosjektet hos kinesiske myndigheter, men foreløpig har dette ikke medført
noe konkret. Et slikt islandsk bruhode vurderes av Bremenports også som interessant i forhold
til Nordvestpassasjen.143
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Figur 53 – Containertrafikk i antall enheter (TEU) over de fire største europeiske
containerhavnene, samt Gøteborg og Oslo, 2011-2014. Kilde: Årsstatistikk fra
havneadministrasjonene
Om en legger til grunn et utviklingsperspektiv hvor Den nordlige sjørute utvikles til
en maritim transportkorridor med stor kapasitet mellom Asia og Europa/NordAmerika, vil Kirkenes havn kunne vurdere flere mulige samarbeidspartnere.
I fall kinesiske rederier og vareeiere velger å satse kommersielt på NSR vil
Hamburg havn framstå som en attraktiv samarbeidspartner for Kirkenes. Hamburg
er et viktig kinesisk knutepunkt for containere til Nord-Europa, Østersjøen og
Skandinavia, og en kinesisk satsing på NSR vil ventelig handle mye om container
og stykkgods. I en slik sammenheng kan både kineserne og Hamburg havn

143

Se kap. «Kinas interesser i Arktis» og underkap. «Island»
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vurdere et arktisk omlastingsknytepunkt for mellomlagring og bytte av fartøy i
vestlig ende av NSR som meget nyttig.
Et samarbeid med konstellasjonen Bremenports-Island i tilknytning til en
prosjektert omlastingshavn på nordøstkysten av Island framstår også som
interessant å se nærmere på i et i et regionalt havneutviklingsperspektiv.
Island framstår som følge av geografien som mindre relevant som omlastingshavn
for gods mellom NSR og Europa, men har en gunstig beliggenhet i forhold til NordAmerika. De islandske aktørene sliter med å finne investorer til Finnafjordprosjektet, og Kirkenes kunne derfor vurdere en dialog med partene med sikte på
et trekantsamarbeid hvor Kirkenes sammen med Bremenports kan fokusere på
gods til og fra Europa gjennom NSR, mens Island sammen med Bremenports
fokuserer på gods til/fra Nord-Amerika, Nordvestpassasjen og den trans-polare
ruten – i fall denne vil bli utviklet.
Alternativt kan en også etablere en dialog med Bremenports om et samarbeid
tosidig samarbeid knyttet til NSR og trafikk gjennom Barentshavet, bygget på noen
av de samme ideene som Finnafjord-prosjektet.
For Kirkenes er det også av betydning at ingen nordlige havner spiller en ledende
rolle i dagens europeiske transportsystem. Som følge av handelsveier, demografi
og infrastruktur ligger de store knutepunksthavnene i sør, med nederlandske,
belgiske og tyske havner som dominerende i distribusjonen av internasjonalt gods.
I Skandinavia er Gøteborg den største omlastingshavnen, mens Oslo har en
naturlig lederposisjon for varestrømmen inn til Norge.
Maritim last inn og ut av Russland går primært over havner i Østersjøen, med St.
Petersburg som det naturlige logistikksenteret.
Dagens knutepunktstruktur vil neppe bli vesentlig endret med det transportmønster
vi ser i dag, da det er nøye tilpasset handelsrutene og de fleste havnene arbeider
aktivt for å konsolidere sin stilling gjennom å øke både kapasitet og kvalitet på sine
tjenester der dette behøves.
En utvidelse av transportsystemet til også å omfatte større mengder last over NSR
og gjennom Barentshavet som følge av f.eks. mer gunstige seilingsforhold i Arktis,
industriutvikling og nye logistikkløsninger vil neppe endre mye på den eksisterende
havnestrukturen i Europa, men kan gi grunnlag for utvikling av ny
havneinfrastruktur i nord. Denne vil hverken ha som mål eller muligheter til å bli en
vesentlig konkurrent til de store havnene, men vil kunne ha stor betydning for
utviklingen i regionen. En slik havn, om den utvikles på russisk side, i Norge aller
annet sted, vil kunne utvikles både isolert i konkurranse med andre havner i
regionen, eller gjennom et samarbeid med disse. Det ville imidlertid være av stor
betydning for en slik havns fremtid om denne kunne etablere et samarbeid med en
av de store europeiske knutepunktshavnene, da dette ville skape gunstige
forutsetninger for utviklingen av varestrømmen.
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15 Havner i Nord-Amerika
15.1 Canada
Canada har nesten 600 offentlige havner, og omkring 70% disse er lokalisert langs østkysten.
Her er det en konsentrasjon i sør, mot grensen til USA, hvor vi også finner østkystens fire
største havner - Montreal, Quebec, Great Lakes St. Lawrence Seaway og Halifax. Montreal
og Halifax er også blant de fire største containerhavnene i Canada.144
De sentrale havnene i Canada har en beliggenhet i forhold til NSR og den trans-polare ruten
som gjør disse lite egnet som framskutte omlastingshavner for internasjonalt gods som
kommer inn fra nordøst, men bedre egnet som import- og eksporthavner i forhold til dagens
internasjonale transportruter gjennom Atlanterhavet.

Figur 54 – Kart over Canada med administrative sentre og andre bosettinger. Kilde: Natural
Resources Canada

144

www.AlbertaCanada.com – business overview, marine and ports
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I 2013 ble det fraktet kanadisk kull langs NSR til Europa. Denne prøveturen gikk fra
Vancouver på vestkysten av Canada.145 Havnene her er imidlertid ikke tatt med i denne
vurderingen, selv om noen av disse i fremtiden vil kunne bli omlastingshavner for god langs
NSR. Dette fordi deres beliggenhet gjør at også de vil være lite egnet som trafikknutepunkt
for maritim frakt ut av NSRs europeiske del, i vest.146
De nordligste havnene i Canada er ikke egnet for utvikling helårsaktivitet som følge av de
vanskelige isforholdene i vinterhalvåret.
Kina var i 2014 den største oversjøiske handelspartneren målt i kanadiske dollar, på både
import og eksport, og stod samtidig for henholdsvis 10% og 3,8% av verdien av Canadas
samlede internasjonale handel. Andre store oversjøiske partnere er bl.a. Tyskland, Japan,
Storbritannia, Sør-Korea, Italia, Frankrike og Belgia. I 2014 var Norge på 14. plass blant
landene Canada eksporterer til, mens vi var nr 23 på import.147

Frakt med containere over havner på Canadas østkyst,
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Figur 55 – Containere over sentrale havner på Canadas østkyst, 2012-2014. Kilde: Statistics
Canada

145

Canadian American Strategic Review - That Other Arctic Passage: Expanded use of the Northern Sea Route.
Excerpts from article by Niels Nørgaard, Tromsø, published in Politiken.dk on 21 Jan 2013
146
I 2011 utarbeidet Port Metro Vancouver scenarier for havnen i 2050. Dokumentet er på 129 sider, men
"northern passageways", den eneste referansen som kan knyttes til NSR, anvendes kun i en enkelt setning.
Kilde: Adaptive Edge (2011) – Port 2050 Final Report. Scenarios, Findings and Recommendations. Version 3 May
31, 2011
147
Statistics Canada, Canadian International Merchandise Trade Database; Institut de la statistique Québec Valeur des exportations internationales par produits, Québec et Canada, 2013 et 2014
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15.2 USA
I likhet med Canada, har de sentrale havnene i USA en beliggenhet i forhold til NSR og den
trans-polare ruten som gjør disse lite egnet som internasjonale knutepunkt for gods fra
Russland og Asia.
De nordligste havnene i USA (Alaska) er heller ikke egnet for utvikling helårsaktivitet som
følge av de vanskelige isforholdene Beringhavet, Tsjuktsjerhavet og Beauforthavet i
vinterhalvåret, men noen av disse har på den andre siden muligens geografiske forutsetninger
for økt godstransport mellom USA og Asia/Russland gjennom Beringhavet og det nordlige
Stillehavet. Dette vil imidlertid neppe påvirke varestrømmen inn og ut gjennom NSRs på
europeisk side på en måte som skaper premisser for havneutbygging og andre
logistikkløsninger her.
På USAs fastland finnes det omkring 170 havner, hvorav omkring 100 har en omsetning på
over to millioner tonn gods pr år. De fem største havnene er South Lousina (New Orleans og
Baton Rouge), Houston, New York/New Jersey, Beaumont og Long Beach.
Langs USAs østkyst finnes det omkring 20 større havner, hvorav halvparten ligger i nordøst.
Av disse ligger de fem havnene Portland, Boston, New York/New Jersey, Philadelphia og
Baltimore geografisk nærmest seilingsledene mellom Nord-Amerika og Barentshavet.

Antall anløp

Anløp fraktefartøy over 1000 BRT til de nordligste havnene
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Figur 56 – Anløp av fraktefartøy over 1000 BRT til de nordligste havnene på USAs
nordøstkyst i 2013. Kilde: United States Maritime Administration (MARAD)
En gjennomgang av årsmeldinger og andre strategidokumenter for de fem nordøstligste
trafikkhavnene viser at ingen av disse har synliggjort noe fokus på Nordområdene og NSR.
Havnene har gjennomgående mye handel med Europa, Russland og Kina, men havnenes
planer for økt godsvolum, flere terminaler og effektiv godshåndtering er av tilretteleggende,
fysisk karakter og ikke knyttet til offensive internasjonale strategier. Disse er fraværende.
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Internasjonal frakt med containere over havner på USAs
nordøstkyst, 2012-2014
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Figur 57 – Import og eksport av lastede containere over havner på USAs nordøstkyst, 2012 –
2014. Tallene avviker til dels fra de enkelte havnenes egen statistikk. Kilde: United States
Maritime Administration (MARAD)

For Kirkenes havn er det av betydning at en gjennomgang av tilgjengelige
utviklingsstrategier for de viktige havner på Canadas østkyst viser at ingen av
disse har fokus på arktisk frakt. Den nordlige sjørute, Arktis eller Russland er ikke
nevnt i en slik sammenheng. Havnene arbeider i stedet med å videreutvikle
kapasitet og tjenester knyttet til de eksisterende, sør- og vestgående
handelsrutene mot Europa og Asia.
Havner på Canadas vestkyst (Stillehavet) med Vancouver i spissen, vil i fremtiden
kunne fokuserer mer mot trafikk langs NSR, lik Vancouver allerede har gjort
gjennom en prøveseilas med kull i 2013. Dette vil i så fall kunne gjøre Canada til
en aktør på omlasting på østlig side av NSR, sammen med russiske
Stillehavshavner, og vil ikke være i konkurranse med tilsvarende utvikling på
vestlig side. Vancouver havn har imidlertid ingen strategisk fokus på NSR i dag.
Heller ikke tilgjengelige utviklingsstrategier for de fem nordligste havnene langs
østkysten av USA synliggjør noe fokus på arktisk frakt. Den nordlige sjørute,
Arktis eller Russland er ikke nevnt i en slik sammenheng. Havnene arbeider i
stedet med å videreutvikle kapasitet og tjenester knyttet til de eksisterende, sør- og
vestgående handelsrutene mot Europa og Asia.Havner på USAs Stillehavskyst er
gunstig lokalisert for frakt mellom USA og Asia, men avstanden til Beringhavet er
stor. Alaska ligger mer gunstig til, men vanskelige klimaforhold og mangel på
annen infrastruktur vil representere meget store utfordringer i fall en ønsker å
håndtere større og varierte godsmengder gjennom NSR.
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16 Russlands transportstrategier
På føderalt russisk nivå foreligger det tre langsiktige transport- og logistikkstrategier, som alle
vil kunne påvirke utviklingen av Kirkenes havn i betydelig grad, avhengig av hvordan og når
de implementeres:
1. Transportstrategien
2. Havnestrategien
3. Jernbanestrategien
Russlands overordnede transportstrategi fram til 2030
er preget av tung satsing på jernbanen, som sliter med flere flaskehalser, særlig i retning Det
fjerne Østen.
Det er interessant å merke seg at sjøtransport bare er tilgodesett med 6% av de offentlige
investeringene. Dette gir imidlertid ikke et klart bilde av utviklingen, da mange russiske
eksporthavner allerede har gjennomgått en omfattende modernisering, og mye av
havneinfrastrukturen eies av privat næringsliv.
Arbeidet med Utviklingsstrategien for Russlands havneinfrastruktur fram til 2030
ble igangsatt av Den russiske føderasjonens ministerium for transport i juli 2010, og deretter
godkjent i 2012.
Som en forutsetning i strategien lå en forventning om at omsetningen av last over russiske
havner ville fordobles mellom 2012 og 2030. En beregnet at en innen 2030 ville kunne
komme så høyt som 1,3 milliarder tonn. Dette ville skape en stor utfordring for Russlands
infrastruktur.
Analysen viste at den største veksten trolig ville komme innen containertransport, som var
forventet å øke opptil 5,5 ganger innen 2030, mens utenrikslast fraktet på jernbane til og fra
russiske havner ble forventet å øke med minst 300%. Også transport av tørr og flytende bulk
var forventet å øke raskt.
I strategien deles Russland opp i fire havneregioner – eller basseng. Disse er tildelt ulike
hovedroller. Her skal Det nordlige bassenget (Arktis), som inkluderer havnene Arkhangelsk
og Murmansk, ha hovedfokus på frakt av petroleum fra den arktiske sokkelen, men også
håndtere trevirke, mineraler og råvarer fra det nordlige Russland.
I utviklingsplanene for de russiske havnene i Arktis er fokuset mer konkret rettet mot eksport
av petroleum (Yamal-Sabetta, Varandey, Arkhangelsk, Vitino og Murmansk) og kull
(Murmansk-Lavna).
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I planen er utskipingen av kull fra Murmansk beregnet å fordobles, fra 10,77 millioner tonn i
2011 til 20,05 millioner tonn i 2030, mens malm og mineralkonsentrat forventes å øke med
33%, fra 2,36 til 3,5 millioner tonn.148
Havneutviklingen må sees i sammenheng utviklingen av jernbanen. Den har som nevnt flere
store flaskehalser, særlig i Russlands Fjernes Østen.
Den russiske jernbanestrategien fram til 2030
prioriteter rekonstruksjon av eksisterende hovedlinjer og bygging av nye linjer for å ta bort
begrensninger i jernbaneinfrastrukturen som er til hinder for Russlands økonomiske vekst.
Jernbanestrategien er ambisiøs og målrettet; den tar sikte på å optimalisere det eksisterende
nettet på aksen vest-øst tvers gjennom Russland, og vil med dette også kunne bli en sterkere
konkurrent til skipstrafikken. En satser også på å bygge strategiske linjer mot sør og nord i det
vidstrakte Fjerne Østen, samt knyttet sammen strekninger mot nord i Ural og Vest-Sibir, hvor
nettet i dag er fragmentert.
Sett i forhold til Barentshavet og russisk Arktis
er det verdt å merke seg at planene innbefatter gjennomføring av Belkomurjernbanen, et
mangeårig initiativ for å knytte Arkhangelsk til Syktyvkar i Komi og Solikamsk i Perm. Det
omfatter også tilknytning av byen Norilsk i Krasnoyarsk til det russiske hovednettet, noe som
også vil gjøre det mulig for Norilsk Nickel å eksportere sine mineraler sørover på bane, i
stedet for å benytte Den nordlige sjørute.
I Russlands transportstrategi er sjøtransport bare er tilgodesett med 6% av de
offentlige investeringene. Dette gir imidlertid ikke et klart bilde av utviklingen, da
mange russiske eksporthavner allerede har gjennomgått en omfattende
modernisering, og mye av havneinfrastrukturen eies av privat næringsliv.
Havnestrategien deler Russland opp i fire havneregioner – eller basseng. Disse er
tildelt ulike hovedroller. Her skal Det nordlige bassenget (Arktis), som inkluderer
havnene Arkhangelsk og Murmansk, ha hovedfokus på frakt av petroleum fra den
arktiske sokkelen, men også håndtere trevirke, mineraler og råvarer fra det
nordlige Russland.
I utviklingsplanene for de russiske havnene i Arktis er fokuset mer konkret rettet
mot eksport av petroleum (Yamal-Sabetta, Varandey, Arkhangelsk, Vitino og
Murmansk) og kull (Murmansk-Lavna).
For Kirkenes havn er jernbanestrategien kanskje mest interessant. Om eller når
denne blir fullt implementertert, vil den i utgangspunktet føre til en styrking av
havnene Murmansk og Arkhangelsk som godsknutepunkt mot Barentshavet og
NSR, og med dette kunne svekke konkurransepotensialet Kirkenes har mot dette
markedet. Det vil også kunne bidra til å styrke de russiske havnenes posisjon i
forhold til aktivitet på russisk sokkel. Jernbanen løser imidlertid bare en del av
logistikkutfordringene knyttet til maritim transport i Arktis, og mye vil derfor avhenge

148

Den russiske føderasjonens transportministerium/Rosmorport, 2013 - Стратегия развития морской
портовой инфраструктуры России до 2030 года (Strategi for utvikling av Russlands sjøhavner fram til
2030)
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av hva mer en gjør på russisk side, knyttet til havneutvikling og mer effektiv
håndtering av forskjellige typer last.
Om de nordligste leggene av Russlands jernbane i fremtiden vil håndtere vesentlig
større mengder gods enn i dag, ved f.eks. stor transitt fra Asia og sterk økning av
import til Russland fra Europa og USA over de nordlige havnene, er det ikke
urealistisk å se for seg at dette kan være en katalysator for tettere samarbeid om
godshåndtering mellom i første rekke Kirkenes og Murmansk. Det kan også bane
vei for at en jernbaneforbindelse mellom Kirkenes og Nikel løftes opp både på
russisk og norsk side, da en her kan få det kommersielle grunnlaget for en slik
strekning.
En full implementering av jernbanestrategien med fremtidige, nye tilpasninger og
justeringer, ligger minst 20 år fremme i tid. Murmansk er imidlertid prioritert, da
strekningen fra St. Petersburg lenge har vært en flaskehals for bl.a. transport av
mineraler og petroleum for eksport over havnen. Det er derfor all grunn til å tru at
en her vil se en gradvis kapasitetsøkning i løpet av de nærmeste årene.
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17 Den nye silkeveien
Kinas interesse for arktisk skipsfart kan også avta om en lykkes å få på plass helheten i Den
nye Silkeveien, hvor en i samarbeid med bl.a. Russland ønsker å få på plass et nettverk av
nye/moderniserte veier, jernbane, havner og skipsruter for raskere transport av varer mellom
Kina og Europa. For Russland er Kina er også den største internasjonale handelspartneren,149
med 11% i 2014, noe som gjør at utviklingen av en slik infrastruktur ikke bare handler om
transitt.
Bak det kinesiske initiativet ligger en strategi kalt One Belt, One Road (OBOR) – eller Silk
Road Economic Belt. Denne er rettet direkte mot de sentrale delene av Europa inkl.
europeisk Russland, gjennom bl.a. Sentral-Asia og Midtøsten, og har i utgangspunktet ikke
direkte fokus mot hverken Skandinavia, Nordvest-Russland eller Arktis.150 Slikt sett vil denne
nye handelsruten kunne undergrave det kommersielle grunnlaget for NSR som internasjonal
transittrute, da den også vil være anvendbar for russisk og europeisk næringsliv for frakt i
motsatt retning - til Asia.

Figur 58 – Kart og beskrivelse av den nye Silkeveien Aftenposten, 13. juli 2015

149

TASS, 17. desember 2015 - Medvedev, Li Keqiang to hold 20th regular meeting of Russia’s China’s heads of
government
150
Aftenposten, 13. Juli 2015 - Her er Kina i gang med å bygge den nye silkeveien til Europa
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På den andre siden utgjør Polhavet og Det indiske hav den nordlige og sørlige flanken på
Eurasias landmasse, og betingelsene er til stede kan Kina også se seg tjent med å investere i
NSR som en styrking av Den maritime silkevei-strategien.151
Kina eier i dag Pireus havn i Hellas, og har med dette et tungt brohode i Middelhavet. Kina er
også den største handelspartneren for Hamburg havn, som benyttes som containerhavn for
Europa og bruhode til Østersjøen og til de skandinaviske landene.
En full realisering av denne ideen ligger et godt stykke fram i tid,
og vil bl.a. avhenge av utviklingen av de russisk-kinesiske relasjonene. Ved en ugunstig
utvikling av handels-forbindelsene mellom Kina og Russland, som følge av at Russland ikke
makter å bidra som forutsatt til en effektiv transportinfrastruktur, kan kineserne som tidligere
antydet velge å satse tyngre på logistikkløsninger som ikke forutsetter bruk av russisk
territorium, gjennom Sentral-Asia og Midtøsten til bl.a. Europa. En kan også satse sterkere på
NSR eller den transpolare ruten for å nå de nordlige delene av Europa og havner på USAs
østkyst og i Canada.

Figur 59 – Det er stor interesse for Den nye silkeveien på russisk side. Her deler en den inn i
fire transportkorridorer: Den nordlige sjørute, Trans-Sibir, Nord-Sør og MidtAsia/Svartehavet. Disse kommer i tillegg tidligere prosjekterte korridorer, som Den nordlige,
Den sentrale og Transportkorridor Europa-Kaukasus-Asia (TRASEKA). Kilde: Valery Mitko,
Russian state hydrometeorological university, Arctic public academy of sciences

151

The Diplomat, 16. desember 2015 (ibid.)
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I forholdet mellom Kina og Russland
spiller også de generelt endrede forutsetningene for økonomisk samhandel en rolle; Kinas
økonomiske vekst er redusert, Russland lider under kraftig fall i prisene på både olje og en
rekke mineraler, og sliter samtidig med vestlige sanksjoner som følge av annekteringen av
Krim og sitt engasjement i Øst-Ukraina. Verdien av den bilaterale handelen mellom Kina og
Russland ble redusert med 30% i første halvår av 2015 sammenlignet med samme periode i
2014, og bilaterale investeringer er redusert med 20%. Dette er en utvikling som står i skarp
kontrast til den felles målsetting de daværende presidentene Medvedev og Hu Jintao satte seg
i 2011, om å rekke 100 milliarder USD i bilateral handel i 2015. Dette er i dagens situasjon
ikke mulig å oppnå.152
For Kirkenes kan utviklingen av Den nye silkeveien by på spennende muligheter,
både med eller uten NSR som en del av denne. En kinesisk satsing på å nå
markedene i Nord-Europa fra sør vil bety videreutvikling av Pireus i Middelhavet,
og sannsynligvis også en sterkere satsing på Hamburg som brohode mot
Østersjøen og Skandinavia.
Dette vil kunne bety at en også er villig til å satse på jernbane i Skandinavia, for på
denne måten å nå Norge, Sverige og Finland – som en i markedssammenheng
gjerne ser under ett. Her er ikke bare et konsummarked, men også uutnyttede og
potensielt rike mineralforekomster på land, samt petroleumsressurser til havs.
I fall NSR sammen med dette også vil inngå som et prioritert element i Den nye
silkeveien, vil aksen Kirkenes – Hamburg kunne ha et spennende
utviklingspotensial, som et nordlig og et sørlig knutepunkt i Nord-Europa.
Det vil være hensiktsmessig for både kineserne og andre maritime transportører å
holde kostbare, spesialbygde Arc-klasse transportskip i kontinuerlig drift i farvann
de er bygget for, og med dette foreta omlasting til større skip i nærliggende isfri
havn for videre distribusjon sørover. Dette vil imidlertid forutsette at
seilingssesongen på NSR utvides betraktelig i forhold til i dag, da det neppe vil
være hensiktsmessig med store investeringer i spesialfartøy for denne ruten om
disse blir liggende i opplag store deler av året.

152

The Diplomat, 18. desember 2015 - China, Russia Try to Brave Economic Headwinds
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18 Maritim trafikk i nord i et miljøperspektiv
Miljørisiko for frakt er forbundet med regelmessige eller driftsmessige konsekvenser og
utilsiktede utslipp. Operative konsekvenser er forårsaket av:






Utslipp av forurensning til luften, som: nitrogenoksider (NOX), svoveloksider (SOX),
flyktige organiske forbindelser (VOC), ozonnedbrytende stoffer (ODS); kortvarige
klimadrivere (SLCF) eller drivhusgasser (GHG), som karbondioksid (CO2), metan
(CH4) og sort karbon (BC)
Utslipp av olje og andre forurensende stoffer til vann med lensing og kloakkvann,
utslipp/tap av smøremidler, skrogdeksel og begroing, frigjøring av miljøgifter og
fremmede arter med ballastvann
Fysiske og andre påkjenninger, som f.eks. støy

De fleste av disse operative konsekvensene av skipsfart er regulert av IMOs konvensjoner,
inkludert "Internasjonal konvensjon for hindring av forurensning fra skip", kjent som
MARPOL 73/78.153
MARPOL tillegg VI setter i særdeleshet IMO utslipp og drivstoffkvalitetsstandarder ved å
sette grenser for utslipp av SOX, NOX og partikler (PM) globalt og i utslippskontrollområdene (ECA), som inkluderer Østersjøen og Nordsjøen.154 Grensene for svovelinnholdet i
maritimt drivstoff som skal brukes i den felles "Sulphur ECA" i Østersjøen og Nordsjøen er
fra 1% i perioden 2010-2014, til 0,1% fra 1. januar 2015, mens grensene for svovelinnhold i
drivstoffet globalt bør reduseres fra 3,5% (satt i 2012) til 0,5% i 2020 eller 2025.
Utslippsgrensene for NOX er avhengig av dieselmotorens maksimale hastighet. Også her er
nye grenser for ECA, som trådte i kraft fra 1. januar 2016, omkring fire ganger strengere enn
for frakt i verden for øvrig.155
De mulige konsekvensene av innføring av svovel- og nitrogengrenser i Østersjøen og
Nordsjøen er sammensatte, og byr på en rekke utfordringer og usikkerhetsmomenter i både
kort- og langsiktig perspektiv156. Strengere krav til utslipp av eksosgass ved seiling gjennom
Østersjøen og Nordsjøen sammenlignet med Barentshavet og andre farvann, inkludert
Nordøstpassasjen (med NSR) gir ytterligere preferanser for Nord-Norge. Kirkenes har et ti års
"mulighetsvindu" til å utvikle et knutepunkt for omlasting av gods mellom fartøy som seiler
under utslippskrav fastsatt for globale- og ECA-farvann.
En utdypende studie kan være nødvendig
for å se om særlige svovelgrenser bør etableres for frakt i farvannet i Sør-Varanger når en tar
hensyn til transport av SOX fra nærliggende Norilsk Nickels smelte- og separasjonsverk i
153

Liste over IMO-konvensjoner er tilgjengelig på:
http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/Default.aspx
154
World Shipping Council - Industry Issues, Air Emissions
155
Bygget på Michael F. Pedersen - IMO Marine Engine Regulations
156
Malmqvist/Aldén (2013) - Sulphur Regulation in the Baltic Sea – Scenarios for the Mid Nordic Region –
Threats and Opportunities. NECL II rapport
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russiske Nikel og Zapolyarny. SOX-utslipp fra skip vil imidlertid ikke være sammenlignbare
med industrielle utslipp fra disse fabrikkene, og totale utslipp reduseres trolig mest effektivt
ved redusert produksjon ved Pechenga Nikel.
Utilsiktet miljøpåvirkning fra skipsfart er hovedsakelig knyttet til tap av last og/eller
bunkersolje. Økt skipstrafikk øker naturligvis risikoen for oljeforurensning, hvor kollisjon og
grunnstøting er blant hovedårsakene til oljesøl.157 Skjønt statistikken viser at antall oljeutslipp
fra tankskipene har sunket betraktelig de siste 40 årene158, kan oljesøl fortsatt forekomme og
føre til store miljøskader hvis det skjer på "feil" tid og sted.159
Vern mot oljeforurensning i Arktis, og særlig i Sør-Varanger, er forbundet med mange
utfordringer, usikkerhet og tilleggsrisiko sammenlignet med sørlige farvann. Disse er bl.a.
knyttet til høy nordlig breddegrad, islagte farvann og sesongvariasjoner ved distribusjon av
sårbar og verdifull biota.160 161
Fokus ved vern mot oljeforurensning bør rettes mot forebygging av utslipp, men nylige
erfaringer fra Norge og Russland viser at hendelser som forårsaker oljesøl ikke kan utelukkes.
Derfor bør de med økt skipstrafikk i Sør-Varanger etableres et adekvat system for bekjemping
av oljesøl. Utviklingen av gode miljøeffektive og økonomiske systemer for å forebygge og
bekjempe oljeutslipp i Kirkenes havn bør være basert på miljørisikoanalyser basert på ulike
scenarier for økt skipstrafikk langs den nordnorske kysten, innløpet til Kirkenes havn –
Bøkfjorden og spesielt områder hvor det foregår og vil foregå omlasting av olje i kommunen.
Slike scenariobaserte OSR-systemene bør omfatte ressurser, teknologier og prosedyrer for
deres anvendelse. Det kan anbefales å etableres et responssenter for oljeskadet dyreliv i
Sør-Varanger, for rengjøring og rehabilitering av oljeforurenset sjøfugl.162 Når det gjelder
responsteknologier for oljeutslipp skal beslutninger om bruk av mekaniske hjelpemidler
(lenser, skimmere, osv.), kjemiske dispergeringsmidler eller in-situ brenning i tilfelle
oljeutslipp være basert på av Netto Miljøgevinst Analyser (NEBA). Slike er i dag utført for de
mest sannsynlige og/eller representative scenariene for oljeutslipp og sesonger knyttet til
livssyklus og trekkruter for atlantisk laks og sjøfugl.163
Petroleumsvirksomhet i Barentshavet representerer en annen type miljømessig utfordring for
Kirkenes: om havnen skal være konkurransedyktig ved levering til forsynings- og
støttefunksjonene knyttet til avgrensningsboring, leteboring og eventuelt boringer av
produksjonsbrønner, må havnen kunne tilby døgnkontinuerlig mottak og forsvarlig håndtering
av forurenset vann og annet flytende avfall fra riggvirksomheten.

157

Khan/Yang/Veitch/Ehlers/Chai (2014) - Transportation risk analysis framework for Arctic waters. ASME 2014
33rd International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering, San Francisco, California, USA, 8–13.
juni 2014
158
The International Tanker Owners Pollution Federation (2015) - Oil Tanker Spill Statistics 2014
159
Bambulyak/Frantzen/Rautio (ibid)
160
Bambulyak/von Bock und Polach/Ehlers/Sydnes (2014) - Challenges with Oil Spill Risk Assessment in Arctic
Regions: Shipping along the Northern Sea Route. ASME 2014 33rd International Conference on Ocean, Offshore
and Arctic Engineering, San Francisco, California, USA, 8-13. juni 2014
161
Bambulyak/Frantzen/Rautio (ibid)
162
Bambulyak/Frantzen/Rautio (ibid)
163
Camus et al. (2016) - Net Environmental Benefit Analysis support tool to assess oil spill response technologies
and the environmental effects of Arctic oil spills. Arctic Frontiers, Tromsø, 24-29. januar 2016

114

Akvaplan-niva AS, 9915 Kirkenes
www.akvaplan.niva.no

For Kirkenes havn foreligger det et ti års "mulighetsvindu" til å utvikle et knutepunkt
for omlasting av gods mellom fartøy som seiler under utslippskrav fastsatt for
globale- og ECA-farvann.
En utdypende studie kan være nødvendig for å se om særlige svovelgrenser bør
etableres for frakt i farvannet i Sør-Varanger når en gar hensyn til transport av
SOX fra nikkelverket i Pechenga kommune.
Med økt skipstrafikk i Sør-Varanger anbefales det å etablere et adekvat system for
bekjemping av oljesøl i kommunen.
Det anbefales også at en arbeider for å etablere et responssenter for oljeskadet
dyreliv, for rengjøring og rehabilitering av oljeskadet sjøfugl.
I konkurransen om leveranser av tjenester til petroleumsindustrien vil det være
viktig at Kirkenes kan tilby forsvarlige miljøtjenester i form av døgnkontinuerlig
mottak og håndtering av forurenset vann og annet avfall fra riggvirksomheten, som
krever forskriftsmessig behandling.
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Vedlegg 1 – Nasjonale russiske logistikkstrategier
Transportstrategien
Russlands overordnede transportstrategi fram til 2030 hadde en prislapp på 5,4 billioner USD,
regnet av kursen RUB-USD da den ble lansert i 2009. Av dette skal 1,3 billioner hentes fra
statsbudsjettet, 762 milliarder fra de regionale budsjettene og 3,4 billioner fra såkalte extrabudgetary sources.164
Strategien er preget av tung satsing på jernbanen, som sliter med flere flaskehalser, særlig
mellom de store kullområdene i Kuzbass og eksporthavnene i Det fjerne Østen. I
budsjettestimatet for sektoren har en lagt opp til at 1/3 av de samlede kostnadene går til
investeringer i jernbanen.
Transport

2010-2030

2016-2020

2021-2030

Jernbane
Veier
Sjøtransport
Innenlands vannstransport
Lufttransport
Veitransport
Industriell jernbanetransport
Elektrisk grunntransport i byer
Undergrunnstransport
Prosjekt transportutvikling
SUM

1 852
1 913
317
91
672
299
71
44
99
77
5 400

412
307
47
17
88
38
13
8
20
21
972

1 196
1 410
248
66
541
243
52
32
65
32
3 885

Tabell 12 – Estimat over investeringer i den russiske transportsektoren fordelt på type
transport, 2010-2030 (milliarder USD). Kilde: Transport Strategy of the Russian Federation
for the period to 2030

Havnestrategien
Arbeidet med Utviklingsstrategien for Russlands havneinfrastruktur fram til 2030 ble
igangsatt av Den russiske føderasjonens ministerium for transport i juli 2010, og deretter
godkjent i 2012.
Som en forutsetning i strategien lå en forventning om at omsetningen av last over russiske
havner ville fordobles mellom 2012 og 2030. En beregnet at en innen 2030 trolig ville passere
en milliard ton, og at volumet kunne bli så høyt som 1,3 milliarder tonn. Dette ville skape en
stor utfordring for Russlands infrastruktur.

164

I Russland er “extra-budgetary sources” egne inntekter hos budsjettinstitusjoner, som anvendes av disse I
tillegg til den finansiering de mottar over budsjettene. Strategiens samlede budsjett er RUB 170 581 milliarder,
omregning av alle tall til USD ved bruk av årlig gjennomsnittskurs for 2009 ved bruk av www.ozforex.com.au

116

Akvaplan-niva AS, 9915 Kirkenes
www.akvaplan.niva.no

Strategien la derfor opp til en økning av havnekapasiteten til 1,4 milliarder tonn, og
etableringen av en ny ordning for utvelgelse av investeringsprosjekt og mer effektiv drift av
havnene.
Analysen viste at den største veksten trolig ville komme innen containertransport, som var
forventet å øke opptil 5,5 ganger innen 2030, mens utenrikslast fraktet på jernbane til og fra
russiske havner ble forventet å øke med minst 300%. Også transport av tørr og flytende bulk
var forventet å øke raskt.

Figur 60 – Geografi for det russiske transportsystemet. Kilde: Morstroytekhnologiya
I strategien deles Russland opp i fire havneregioner – eller basseng. Disse er tildelt ulike
hovedroller:
1. Det nordvestlige bassenget, som inkluderer St. Petersburg, Ust-Luga and Kaliningrad,
skal være hovedporten for russiske petroleumsprodukter og mineralgjødsel, og i tillegg
være den største regionen for håndtering av kjølt/frossen last og container.
2. Det sørlige bassenget, som omfatter både Svartehavet og Det kaspiske hav, og som
inkluderer Novorossiysk, Astrakhan og Sochi, skal fortsatt ha rollen som hovedporten
for bulk, ro-ro og stykkgods.
3. Fjerne Østen-bassenget, som inkluderer Vladivostok, skal ha hovedfokus på mineraler,
råvarer og tømmerressurser i Øst-Sibir og Det fjerne Østen, men også håndtere
containere i Øst-Vest-korridoren.
4. Det nordlige bassenget (Arktis), som inkluderer havnene Arkhangelsk og Murmansk,
skal ha hovedfokus på frakt av petroleum fra den arktiske sokkelen, men også
håndtere trevirke, mineraler og råvarer fra det nordlige Russland.
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I utviklingsplanene for de russiske havnene i Arktis er fokuset mer konkret rettet mot eksport
av petroleum (Yamal-Sabetta, Varandey, Arkhangelsk, Vitino og Murmansk) og kull
(Murmansk-Lavna).
I planen er utskipingen av kull fra Murmansk beregnet å fordobles, fra 10,77 millioner tonn i
2011 til 20,05 millioner tonn i 2030, mens malm og mineralkonsentrat forventes å øke med
33%, fra 2,36 til 3,5 millioner tonn.165

Jernbanestrategien
Den russiske jernbanestrategien fram til 2030 og videre ble lansert i 2007. Hovedprioriteringene er rekonstruksjon av eksisterende hovedlinjer og bygging av nye linjer for å ta
bort begrensninger i jernbaneinfrastrukturen som er til hinder for Russlands økonomiske
vekst.

Figur 61 – Hovedretningene for den russiske jernbanen i dag. Sort = tungtransport, rød =
hurtig passasjertransport og grønn = passasjer- og godstransport. Kilde: Russian Research
Institute of Railway Transport (VNIIZhT)
En prioriterer i strategiens første fase bl.a. bygging av separate godslinjer, vurdert ut fra hvor
raskt en bruker opp naturressurser i et område og utviklingen av nye økonomiske soner.
Omkring 13 800 km jernbane vil bli oppgradert for last med tungt akseltrykk for å redusere
kostnadene ved frakt av bulk.

165

Den russiske føderasjonens transportministerium/Rosmorport, 2013 - Стратегия развития морской
портовой инфраструктуры России до 2030 года (Strategi for utvikling av Russlands sjøhavner fram til
2030)
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Strategiens andre fase, fra 2016 til 2030, legger opp til en omfattende ekspansjon av
jernbanenettverket. Dette skal skape den nødvendige infrastruktur til å utvikle nye områder
for økonomisk vekst over hele Russland, og til å styrke jernbanesystemets konkurransekraft i
den globale markedet.

Figur 62 – Maksimumscenariet i Russlands planer for nye jernbanestrekninger innen 2030 og
tiden etterpå. Kilde: Russian Railways (RZD)
Strategien har to utviklingsvarianter, minimum og maksimum. Minimumscenariet legger opp
til bygging av 16 017 km nye banestrekninger innen 2030, mens maksimumscenariet har for
20 730 km.166
In 2007 ble investeringene som behøves for utvikling av jernbanenettet fram til 2030 beregnet
til 447 milliarder USD i minimumscenariet, mens maksimumsscenariet var beregnet til å
koste 540 milliarder.167
Jernbanestrategien er ambisiøs og målrettet; den tar sikte på å optimalisere det eksisterende
nettet på aksen vest-øst tvers gjennom Russland, og vil med dette også kunne bli en sterkere
konkurrent til skipstrafikken. En satser også på å bygge strategiske linjer mot sør og nord i det
vidstrakte Fjerne Østen, samt knyttet sammen strekninger mot nord i Ural og Vest-Sibir, hvor
nettet i dag er fragmentert.
166

Russian Railways (RZD) - Russian Railway’s infrastructure development according to the Strategy for
Developing Rail Transport in the Russian Federation up to 2030 (2007)
167
RUB 11 447,8 milliarder og RUB 13 812,4 milliarder omregnet til USD med gjennomsnittskurs for 2007 hos
www.ozforex.com.au
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Vedlegg 2 – Befraktere av tørrbulk og stykkgods
Vi har i det følgende sett litt nærmere på noen av de 23 rederiene eller driftsselskapene som
driver mest transport til og fra Russland gjennom Barentshavet.
Vi har kun tatt for oss segmentene tørrbulk og stykkgods da tankfart/våtbulk fra Russland i
nord i dag har en etablerte transportruter det europeiske markedet, til dels via til Murmansk og
Kirkenes. Denne trafikken er preget av en velutviklet logistikk, som er under forbedring
gjennom ny FSO i Murmansk og arbeid med å få på plass en landbasert oljeterminal i ved
Kirkenes.
Vi har i tillegg utelatt de dominerende russiske rederiene Murmansk Shipping Company og
Arkhangelsk-baserte Northern Shipping Company, samt norske Wilson - den eneste norske
blant de 20 største befrakterne – da disse har egen omtale i selve rapporten.
1 Thome Shipmanagement
er en del av Singapore-baserte Thome Group, en av verdens ledende leverandører av
driftstjenester for skip og offshore virksomhet, samt bemanningstjenester. Selskapet har
ansvaret for teknisk drift av mer enn 300 fartøy, med tyngdepunkt innenfor tankfart og bulk.
For dette har gruppen 11 000 sjømenn og en landorganisasjon på 650 personer til disposisjon.
Selskapets seilinger gjennom Barentshavet administreres hovedsakelig fra Singapore, men
også fra en avdeling i Monrovia, Liberia.168
2 Hartmann Group
Har sitt hovedsete under det familieeide morselskapet Hartmann AG i Leer, Tyskland.
Gruppen består bl.a. av flere rederier og operatørselskap i Tyskland, Nederland, på Kypros, i
Singapore og USA:

















168

Hartmann Reederei, Leer
Hartmann Offshore, Leer
United Offshore Support, Leer
United Container Carriers, Leer
EMS Offshore Services, Leer
Intership Navigation, Limassol
Donnelly Tanker Management, Limassol
Mini Container Pool, Limassol
Feederlines, Groningen
United Product Tanker, Hamburg
GasChem Services, Hamburg
Hartmann Project Lines, Duisburg
Maritime Transport + Logistik, Duisburg
United Bulk Carriers, Philadelphia
Hartmann Shipping Asia, Singapore
Hartmann Asia Line, Singapore

http://www.thome.com.sg
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Innenfor denne selskapsstrukturen finner vi særlig skip fra Hartmann Reederei og Intership
Navigation i trampfart til og fra Russland gjennom Barentshavet. Men her seiler også skip fra
Donnelly Tanker. I 2014 hadde Feederlines en reise i nord.
Hartmann Reederei i Leer er spesialisert på gasstankere. Selskapet er verdensledende i etylentankersegmentet. Resten av flåten består av containerskip og bulkfraktere.
Intership Navigation i Limassol administrerer en flåte med Handysize bulkfartøy, det største
er på 53 000 dwt. Her finnes også bulkfartøy med kapasitet opp til 118 000 dwt og en flåte av
moderne, selvlossende sementskip.
Feederlines i Groningen administrerer for det meste multifunksjons fraktere mellom 4 000 og
9 000 dwt, som hovedsakelig seiler i europeiske farvann.
Hartmann Offshore i Leer administrerer en flåte av ultramoderne slepebåter for
ankerhåndtering, som anvendes over hele verden til forsyningstjenester, slep og til
posisjonering av boreplattformer.169
3 NB Maritime
er et lite rederi med base i Limassol på Kypros, den største handelshavnen i Middelhavet.
Rederiet eier og driver tre stykkgodsfartøy på 4 000-5 000 tdw registrert på Malta, som går en
del i trampfart på Russland gjennom Barentshavet. Rederiet eier også et bulkskip på 19 000
tdw registrert på Kypros. Alle fartøyene er klassifisert av Russian Maritime Shipping
Register.170
4 Wijnne & Barends
har base i Delfzijl, i den nordøstlige delen av Nederland, mot grensen til Tyskland. Byen
ligger ved munningen elven Ems mot Nordsjøen.
Wijnne & Barends er et av verdens eldste aktive rederier. Hovedaktivitetene er
fartøyadministrasjon, maritim administrasjon og chartering. Det har spesialisert seg på visse
typer frakt, som f.eks. skogsprodukter, papir, stålprodukter, korn, kunstgjødsel, containere,
prosjektlast, stykkgods og bulk.
Selskapets disponerte 31 fartøy pr januar 2016, mer enn halvparten av disse i segmentet 3 500
-4 500 dwt og ni i segmentet 2 500 - 3 500 dwt.
Navigasjonsområder er strekningen Hvitsjøen – Svartehavet: Skandinavia, Baltikum, VestEuropa og Middelhavet.171
5 Polsteam
har base i Szczecin, hovedstaden i vestpommerske voivodskap, som ligger ved elven Oder.
Det er det største rederiet i Polen og et av de største i Europa. Rederiet driver 60 skip: 54
bulkfartøy (8 Panamax og 46 Handy-size), to svovelfraktere og fire ferger. Det er inne i en
omfattende fornyelse av flåten.
Kjernevirksomheten er bulkfrakt av f.eks. kull og korn i det globale markedet. Rederiet er
verdensledende innenfor nisjemarkedet frakt av flytende svovel.
169

www.hartmann-ag.com; Nor VTS
www.marinelike.com; Nor VTS
171
www.wijnnebarends.com
170
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I trampfart på Russland gjennom Barentshavet har rederiet i 2012-15 kun benyttet Handy-size
fartøy. 172
6 Wagenborg Shipping
har base i Delfzijl i den nordøstlige delen av Nederland, ved utløpet av elven Ems ved grensen
til Tyskland. Det har mer enn 2 000 sjømenn og er et av verdens største rederier mål i antall
fartøy. Flåten er fleksibel med 173 moderne skip i størrelsen 1 700-23 000 dwt, hovedsakelig
isforsterkede og kasseformede («Open Hatch») tørrlastskip. I tillegg tilbyr rederiet
driftstjenester for andre skipseiere.
Wagenborg er aktiv i tørrlastsegmentet, hvor det er særlig spesialisert på frakt av
skogsprodukter, stålprodukter og prosjektlast.
Rederiet har et datterselskap i Sverige, Wagenborg Shipping Sweden AB i Malmø, som har
særlig ansvar for fraktfart på Østersjøen.173
7 Arctic Shipping
har base i St. Petersburg og eier/driver seks fryseskip i størrelsen 850-8 000 dwt og en
flytekran på 466 brt.174
8 Briese Schiffahrt
har base i Leer i delstaten Niedersachsen, nær grensen til Nederland. Byen ligger ved Elven
Ems, som er en sideelv til den større Leda, og er gjennom disse forbundet med Nordsjøen.
Rederiet disponerer mer enn 130 havgående fartøy innenfor sektorene multifunksjon og
tungløft, med kapasitet fra 2 500 til 37 500 dwt. Det har over 2 000 sjømenn og 225 ansatte på
land, og opererer over hele verden.
Rederiet spesialiserer seg på prosjektlast, bulk og container. Det disponerer fem containerskip
med kapasitet 1 400 TEU.
Rederiet har også ansvaret for drift av de tyske forskningsskipene «Alkor», «Heincke»,
«Poseidon», «Maria S. Merian», «Elisabeth Mann Borgese», «Meteor» og «Sonne». Det er i
tillegg ansvarlig for bemanningen på forskningsskipet «Polarfuchs» (Geomar, Kiel).175
9 Anglo-Eastern Shipmanagement
er basert i Hong Kong, og er verdens største skipsoperatørselskap med mer enn 450 skip
under tredjepartadministrasjon i juli 2015.
I august 2015 ble selskapet fusjonert med Anglo-Eastern Univan Group, og øket med dette
samlet tredjepartadministrasjon til over 600 skip.
Anglo-Eastern sysselsetter over 20 000 sjømenn og 1 300 personer på land.

172

www.polsteam.com; Nor VTS
www.wagenborg.com
174
http://marinelike.com/en/vessels/owner_manager/1224-arctic_shipping_-_stpetersburg,_russia.html
175
www.briese.de
173
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Selskapet tilbyr fartøy- og besetningsadministrasjon samt teknisk service innenfor de fleste
segmenter, men er særlig store innenfor tørrbulk, container, olje-, kjemikalie- & gasstankere,
RoRo/bilfrakt, tungløft og offshore.176
10 COSCO
er en forkortelse for gruppen China Ocean Shipping Company, som er Kinas største og en av
verdens ledende innenfor global shipping, moderne logistikk og skipsbygging/reparasjon.
Gruppen eier og kontrollerer mer enn 800 moderne handelsskip, som gjennom linjetrafikk
dekker mer enn 1 600 havner i mer enn 160 land og regioner over hele verden. Flåten er Kinas
største og verdens nest største. Den er også Kinas største containerflåte, og var inntil
desember 2015 den femte største på verdensbasis. Gruppen fusjonerte da med søstergruppen
China Shipping Lines, og ble med dette verdens fjerde største på container.
Cosco opererer bl.a. 160 containerskip, 46 tankere og mer enn 100 fartøy for stykkgods og
spesialfrakt. Gruppen har verdens største tørrbulkflåte, og har satset mye på bulk,
multifunksjon og spesialfartøy.
Gruppen eier og opererer også 32 terminaler rundt om i verden. I Kina har Cosco flere
skipsverft, med til sammen 16 dokker, inkludert klassene 300 000 og 500 000 tonn.
Cosco har hovedkontor i Beijing, og består for øvrig av bl.a. selskapene











Cosco Container Lines, Shanghai
China Cosco Bulk Shipping Group, Beijing
Xiamen Ocean Shipping Company, Xiamen (tørrbulk og spesialfrakt)
Cosco Singapore (bulk)
Cosco Hong Kong Shipping Co (bulk)
Qingdao Ocean Shipping Co., Qingdao (bulk)
Cosco Bulk Carrier Co., Tianjin (bulk)
Dalian Ocean Shipping Company, Dalian (tankfart)
Cosco Shipping Co (spesialfrakt)
Guangzhou Ocean Shipping Co, Guangzhou (spesialfrakt)

Cosco er representert i Norge gjennom Penta Shipping Group, Oslo.
I 2015 hadde Coscos tungløftfartøy «Kang Sheng Kou» en leveranse til Sabetta på Yamal.177

176
177

www.angloeastern.com; Wikipedia
http://en.cosco.com; Nor VTS
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Vedlegg 3 – Petroleumsterminaler i Pechora- og
Karahavet
Russland har gjort omfattende kartlegging av petroleumsressurser i nord, både på land og
offshore i Pechora- og Karahavet. Mange av disse undersøkelsene har påvist drivverdige
reserver, som en på sikt ønsker å utvinne. Mange av disse prosjektene er imidlertid inne i en
meget tidlig planleggingsfase, og vil ikke kunne bli realisert før en gang etter 2030. Andre
prosjekt er stanset inntil videre, som følge av markedssituasjonen, tekniske utfordringer og
høye utbyggingskostnader sammenlignet med felt andre steder i Russland.
Vi skal i det følgende se nærmere på russiske petroleumsprosjekt i nord, som forutsetter
eksport sjøveien fra terminaler i Pechora- og Karahavet. Disse er enten er under realisering,
eller de er i en planleggingsprosess som vil gjøre det mulig å realisere disse før 2030.
Alle disse prosjektene vil generere betydelig skipstrafikk gjennom Barentshavet, og kan med
dette representere muligheter i tilknytning til utvikling i Kirkenes havn.
Varandey
er den eneste av de nye petroleumsterminalene i russisk Arktisk som er kommet i dag er i full
drift etter oppstart i 2008. Den eies av Lukoil, som får oljen fra feltene Yuzhno-Khilchuyu og
Kharyaga i Nenets. I 2015 ble det skipet ut 6,5 millioner tonn fra Varandey. I løpet av 2016
skal også feltene Trebs og Titov i samme region knyttes til terminalen, og det årlige volumet
vil da stige til 10 millioner tonn. I full drift vil terminalen eksportere 12 millioner tonn råolje.

Figur 63 – Lukoils offshore oljeterminal ved Varandey i Nenets autonome distrikt,
Arkhangelsk fylke. Foto: Justin Jin
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Oljen fra Varandey fraktes med Suezmax tankere på 70 000 dwt gjennom Pechorahavet for
omlasting i Kirkenes. Ved full kapasitetsutnyttelse vil terminalen kunne generere minst 172
utskipinger pr år, eller 344 seilaser med tanker til og fra.
I april 2016 ble det kjent at Lukoil også vurderer å omlaste deler av oljen fra Varandey ved
bruk av FSO i Kolafjorden, nær Murmansk. Dette vil kunne medføre at 30-40% av denne
oljen eksporteres via Murmansk, i stedet for via Kirkenes.178
Prirazlomnoye
er Russlands første offshore oljefelt i Arktis. Det er lokalisert i Pechorahavet, relativt nær
Lukoils Varandey-terminal. Feltet opereres av Gazprom Neft, og kom i produksjon i
desember 2013. I 2014 var produksjonen på kun 300 000 tonn råolje med en brønn i drift. I
2015 var forventningene at volumet ville bli mer enn doblet etter at brønn 2 kom i drift.
Kapasiteten vil deretter øke jevnt etter hvert som de planlagte 19 produksjonsbrønnene
kommer i drift. En regner med å oppnå maksimal produksjon fem millioner tonn i 2020.
En planlagt utvidelse av Prirazlomnoye gjennom utvikling av to blokker i det tilstøtende
offshorefeltet Dolginskoye i samarbeid med PetroVietnam, ble i november 2015 utsatt av
Gazprom Neft til etter 2031.179
Også oljen fra Prirazlomnoye fraktes ut med Suezmax tankere på 70 000 dwt. Ved full
produksjon betyr dette minst 71 utskipinger pr år, eller 142 seilaser med tankere til og fra
offshoreterminalen i Pechorahavet.

Figur 64 – Produksjonsriggen anløpende tanker fra Sovcomflot på Prirazlomnoyefeltet i
Pechorahavet. Foto: Gazprom

178
179

Jakob B. Stolt-Nielsen i intervju med Sør-Varanger Avis, 21. april 2016 (ibid.)
The Diplomat, 11. desember 2015 - Russia-Vietnam: Cooperation in the Arctic?
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Oljen vil bli fraktet til Murmansk, hvor Gazprom-Neft fra februar 2016 har hatt terminalen
RPK Nord i drift i Kolafjorden. Her anvendes VLCC-tankeren «Umba» (ex. Berge Kyoto»)
som FSO for omlasting til 110 000 dwt Aframax tankere og eksport til Europa.180
Pechora LNG
er et prosjekt i regi av Alltech Group for produksjon av gass fra feltene Kumzhinskoye and
Korovinskoye i Nenets. I 2018 skulle en etter planen være i gang med en produksjon på 2,6
millioner tonn LNG, som etter hvert skulle utvides til 10 millioner pr tonn i løpet av det
påfølgende tiåret. Prosjektet er forsinket i forhold til tidsplanen, og fortsatt bare på
tegnebrettet. Det er imidlertid ikke stanset.
Gassen skal etter planen skipes ut gjennom Pechorahavet fra en terminal ved Indiga, 230 km
vest for hovedstaden Naryan-Mar. Implementering av prosjektet er ikke igangsatt ennå, som
følge av generell usikkerhet omkring LNG-markedet og behov for statlig medfinansiering av
en havneutbygging i Indiga. Mulighetene for realisering er imidlertid øket etter at Alltech
inngikk et samarbeid om prosjektet med Rosneft i 2014.181

Figur 65 – Landsbyen Indiga i Nenets autonome område, Arkhangelsk fylke. Foto:
Eastlines.ru
Terminalen vil bli betjent av fire arktiske LNG-tankere bygget ved russisk veft. Hver av disse
vil ha en kapasitet på 170 000 m3 - eller 77-80 000 dwt, avhengig av gassens tetthetsgrad. Ved
full drift vil Pechora LNG med dette kunne ha minst 125 utskipinger pr år, og med dette
generere 250 seilaser til/fra med tankere.182

180

Ministry of transport of Murmansk region, 18. november 2015; http://bloger51.com, 3. desember 2015 Российский экипаж покинул «Белокаменку» (Det russiske mannskapet forlot “Belokamenka”)
181
www.pechoralng.com
182
Hydrocarbons Technology Market & Customer Insight, 2014 - Pechora LNG Project, Nenets Autonomous
District, Russia
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Yamal LNG
er lokalisert i munningen av elven Ob, på østsiden av Yamalhalvøya. Her skal en terminal i
den nye havnen Sabetta fra slutten av 2017 skipe ut LNG fra Yamal LNG, som vil bli knyttet
til gassfeltet Yushno-Tambeyskoye. Prosjektet omfatter tre tog med kapasitet 5,5 millioner
tonn hver, som vil bli satt i drift med omkring to års mellomrom fram til 2021.
Novatek vurderer i dag å utvide anlegget med to tog, slik at den endelige utbyggingen vil
omfatte fem faser med samlet kapasitet 17,5 millioner tonn LNG pr år. Dette skal gjøres ved å
knytte ytterligere to gassfelt i regionen til anlegget – enten Gazproms Nord- og Vest-Tambey,
eller Novateks Øst-Tambey og Utrennee i Ob-bukta.183 184Alle fem togene vil kunne være i
drift i 2025.185
Den kinesiske deltakelsen i Yamal LNG omfatter også deltakelse i tre joint-ventures som skal
drive 14 av de 15 arktiske LNG-tankerne som skal bygges ved Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering (DSME) i Sør-Korea. De kinesiske aktørene er China LNG Shipping og
Sinotrans Shipping. Andre deltakere er japanske Mitsui O.S.K. Lines (MOL), greske Dynagas
og kanadiske Teekay LNG Partners. Sovcomflot skal bygge en LNG-tanker.186

Figur 66 – Bygging av Sabetta havn sett fra luften i slutten av august 2013. Foto:
InfraNews.ru

183

Bambulyak/Frantzen/Rautio (ibid)
De to sistnevnte feltene tilhører Novateks Arctic LNG 2
185
Ministry of transportation of Murmansk region, 18. november 2015
186
Pierre Pochard, senior markedsanalytiker ved DNV-GL Shanghai, e-post 22. november 2015
184

Knutepunkt Kirkenes
Akvaplan-niva AS Rapport 6984 -

127

I tillegg har det nederlandsk-kinesiske selskapet ZPMC Red Box Energy bygget to store
arktiske modulfraktere på 50 000 dwt for Yamal LNG. Begge fartøyene ble levert fra det
kinesiske verftet Guangzhou Shipyard sommeren 2015 og straks satt i trafikk på Sabetta. 187
LNG-tankerne tilknyttet Yamal LNG ha en størrelse på 77-80 000 dwt. Ved full drift vil
anlegget følgelig kunne generere minst 206 utskipinger pr år – eller 412 enkeltseilaser med
LNG-tankere på Den nordlige sjørute. Om en legger til grunn en utvidelse til fem tog, vil
antall utskipinger av LNG utvides til minimum 344 – eller 688 enkeltseilaser. Ved eksport
østover langs NSR gjennom sommerhalvåret, vil det årlig kunne gå 103 (ved fem tog - 172)
fartøy med LNG fra Sabetta og vestover gjennom Barentshavet.
Foruten avtale om leveranser til Kina, har Yamal LNG inngått en avtale med belgiske Fluxys
LNG om leveranser av opptil åtte millioner tonn pr år for omlasting ved selskapets terminal i
Zeebrugge.188
Novy Port
er en terminal for lett olje fra feltet Novoportovskoye på Yamalhalvøya. Den er lokalisert på
Cape Kamenny ved elven Ob, omkring 400 km sør for Sabetta, og opereres av Gazprom Neft.
Prøvedrift ble igangsatt høsten 2014, da to tankere fra Sovcomflot fraktet ut til sammen 80
000 tonn. I løpet av vinteren 2015 har en også testet utskiping av olje om bord i 20 000 dwt
Hadysize tankere med assistanse av isbrytere.
Terminalen skal etter planen være i kommersiell drift tidlig i 2016, da en forventer utskiping
av to millioner tonn olje. I 2017 skal produksjonen passere fire millioner tonn, og etter 2020
vil en oppnå maksimal kapasitet 8,5 millioner tonn.
Som følge av beliggenhet i et relativt grunt elvedelta, kan Novy Port ikke betjenes med større
fartøy. Frakten av olje fra terminalen vil derfor skje med Handymax tankere med størrelse 40
000 dwt. Ved full drift betyr dette minst 213 utskipinger pr år – eller 426 seilaser med tankere.
Oljen fra Novy Port vil bli fraktet til Murmansk, hvor Gazprom-Neft siden februar 2016 har
hatt terminalen RPK Nord i drift i Kolafjorden. Her anvendes VLCC-tankeren «Umba» (ex.
Berge Kyoto») som FSO for omlasting til 110 000 dwt Aframax tankere og eksport til
Europa.189

187

Presentasjon av Pierre Pochard under «3rd China-Nordic Arctic cooperation symposium», Shanghai, 28. mai
2015; Wall Street Journal, 22. september 2015 - Tanker Order Boosts Confidence in Yamal Project
188
Fluxys Belgium, 6. Mars 2015 - Yamal LNG and Fluxys LNG sign contract for LNG transshipment services at
Zeebrugge LNG terminal
189
Ministry of transport of Murmansk region, 18. november 2015; http://bloger51.com, 3. desember 2015 Российский экипаж покинул «Белокаменку» (Det russiske mannskapet forlot “Belokamenka”)
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Figur 67 – Kranskipet "Oleg Strashnov" får på plass offshore lasteterminalen for Gazprom
Neft ved Novy Port i 2015. Terminalen skal være i drift i 2016, basert på olje fra feltet
Novoportovskoye på Yamalhalvøya. Goto: Gazprom Neft
Arctic LNG
består av tre separate utbyggingsfaser - Arctic LNG 1, Arctic LNG 2 og Arctic LNG 3. Det er
under planlegging av Novatek på Gydanhalvøya i Yamal-Nenets, på østsiden av elven Ob,
med basis i gassfeltene Salmanovskoye og Geofizicheskoye i samme område. Her planlegger
en å ha et første LNG-tog med kapasitet 5,5 millioner tonn i drift i 2022, med byggestart i
2018, etterfulgt av ytterligere to tog til samlet kapasitet 16,5 millioner tonn fram til 2025.190
Det er ikke utelukket at prosjektet også vil få kinesisk deleierskap som en videreutvikling av
samarbeidet omkring Yamal LNG.
I likhet med Yamal LNG vil Arctic LNG vil ventelig også bli betjent av arktiske LNG-tankere
på 77-80 000 dwt, noe som også her vil bety minst 206 utskipinger pr år – eller 412
enkeltseilaser.
Tanalau
er en oljeterminal under planlegging i Dolgano-Nenetsk av IPC Groups oljeselskap IPCTaimyrneftegazdobycha, i munningen av elven Yenisey, 140 km nord for elvehavnen
Dudinka. Her skal den levere råolje fra de nærliggende feltene Payyakha og NordPayyakha.191 Terminalen skal etter planen være i drift ved utgangen av 2018 og nå full
kapasitet 7,3 millioner tonn i 2024. I likhet med Novy Port vil oljen bli fraktet til markedet
med Handymax tankere.

190

ITAR-TASS, 24. januar 2014 - Total заинтересована в строительстве второго СПГ-завода НОВАТЭКа
на Ямале (Total er interessert i å bygge en andre LNG-fabrikk med Novatek på Yamal); www.novatek.ru
191
www.ipc-oil.com; Atomflot
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Ved oppstart vil terminalen ha minst 125 utskipinger pr år, og med dette kunne generer 250
enkeltseilaser med tankere. Ved full kapasitet kan en ha minst 182 utskipinger, som genererer
364 enkeltseilaser.
Norilsk Nickel
kan for ordens skyld også nevnes i denne sammenhengen. Den metallurgiske industrigruppen
produserer gass og kondensat fra feltene Pelyatkinskoye, Severo-Soleninskoye, YuzhnoSoleninskoye og Messoyakhskoy i Taimyr gjennom datterselskapene Taimyrgaz og
Norilskgazprom.
I 2014 utgjorde produksjonen av kondensat 131 000 tonn, men alle feltene unntatt
Pelyatinskoye har synkende produksjon som følge av at reservene er halvert. En må derfor
anta at Norilsk Nickel ikke vil komme til å spille noen vesentlig rolle som eksportør av
gasskondensat gjennom NSR.192 Den er derfor ikke tatt med i prognosen ovenfor.

192

Norilsk Nickel Annual Report 2014
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Vedlegg 4 – De nærmeste stamnetthavnene
Honningsvåg
har gjennom Nordkapp og Porsanger Havn (Nordkappregionen Havn) kaier i Honningsvåg,
Nordvågen, Kamøyvær, Gjesvær, Skarsvåg og Hamnbukt (Porsanger).
Nordkapp kommune har utviklet en plan for et 700 000 m2 industriområde ved Sarnesfjorden
- Veines, nær Honningsvåg. Her har STS-operasjoner blitt gjennomført, sist i 2014, og det
finnes allerede en del infrastruktur, som vei, kraftforsyning og transformator med 25 mW fri
kapasitet.
Planen inkluderer bygging av to kaier med fartøykapasitet 300 meter og 20 m vanndybd langs
kaifrontene.193
Kaier

Kaifront
(m)

Kaibredde
(m)

Dybde
(m)

Areal
(m2)

Merknader

8

Maks
fartøylengde
(m)
200

Kai 1

155

10

4 500

ISPS-godkjent

Kai 2

70

12

8

100

-

ISPS-godkjent

Kai 3

125

12

9,5

290

-

ISPS-godkjent

Kai Vest

120

7

8

120

1 000

ISPS-godkjent

Kai Syd

81

12

8

120

-

ISPS-godkjent

Kai Øst

80

7

6

80

-

ISPS-godkjent. Devis tre

R/S Kai

37

9

6

40

-

Bølgebryter Vest

118

9

6

130

-

Bølgebryter Øst

90

9

6

40

-

Bølgebryter Nord

10

-

6

20

-

Kai Nord

100

14

12

350

5 000

Fergekai Storbukt

60

5-15

10 000

Tabell 13 – Kaier i Nordkapp kommune. Kilde: Nordkapp og Porsanger havn
På veisiden er Nordkapp Havn med Honningsvåg tilknyttet det europeiske nettet gjennom
E69 og (senere) E6. Det er også en kortbaneflyplass (STOLport) med 840 m rullebane 4,5 km
nord for byen. Den har daglig forbindelse til de regionale knutepunktflyplassene.
Hammerfest
havn har variert maritim transport, bl.a. stykkgods, cruise, fiskeri, petroleum og offshore.
Byen har behov for nye arealer for å betjene voksende trafikk over sentrumskaiene, og det
foreligger planer for en ny 160 meter kai på Fuglenes. Denne vil kunne bygges som et
samarbeid mellom kommunen og Riber Salt AS.
193

Port of North Cape, 28. november 2011
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I tillegg er det planlagt en fylling mot Bølgebryterkaia for å opparbeide arealer som kan fylle
funksjoner som i dag utføres over den offentlige trafikkaien. Den nye kaien skal også benyttes
for cruiseskip med lengde opp til 250-300 meter.194
Det foreligger også planer og potensial for utvikling av flere nye områder for havne- og
offshore baseaktiviteter sør for Hammerfest, fra Rypefjord, som også er en stamnetthavn, og
videre i sørlig retning. Dette er imidlertid langsiktige prosjekt.
Forsyningsbasen Polarbase dekker et areal på 220 000 m2. Den har 8 000 m2 innendørs
arealer, inkludert en 400 m2 OCTG hall for rørinspeksjon. Det er mulig å ekspandere til 280
000 m2 ved å fylle ut mot sørvest (Nordmannsbåen), men det er vurdert som meget kostbart
som følge av vanndybden.
En ekspansjon av Polarbase sees også i perspektiv sammen med en fremtidig utvikling av nye
områder for base- og forsyningsvirksomhet ved nærliggende Leirvika og Straumsneset, som
har potensial for opptil 1 350 000 m2. Masse som tas ut gjennom disse prosjektene kan også
anvendes til utvidelse av Polarbase.195
Kaier

Kaifront
(m)

Dybde
(m)

Kai 23 Fuglenesterminalen

160

7-9

Maks
fartøylengde
(m)
200 ->

Kai 21 Rieber Salt Fuglenes

60

5,7

120

Privat kai

Kai 8 Bølgebryter Fuglenes

70

5-12

80

Bunkerskai

Kai 9 Bølgebryter Fuglenes

145

12-13

280

1 500

ISPS-godkjent

Kai 10 Bølgebryter Fuglenes

130

11-13

120

1 500

ISPS-godkjent

Kai 11 Bølgebryter Fuglenes

60

5-11

60

Bunkerskai

Kai 12 Strandkai Fuglenes

150

4-6

70

Fiskerihavn

Kai 20 Sjøgren Fuglenes

30

5

55

Privat kai

Kai 22 HMS Fuglenes

40x2

5,9

60

Kai 1 Dampskipskai Sentrum

175

8-12

220

Kai 2 Dampskipskai Sentrum

73

8-12

100

Kai 3 Dampskipskai Sentrum

46

4-8

50

Kai 4 Hurtigbåt Sentrum

Areal
(m2)

Merknader

3 000

ISPS-godkjent, knyttet til
Rieber-kaien

3 000

ISPS-godkjent

4-8

Kai 5 Hurtigbåt Sentrum

38x2

4-6

Betongpir

Kai 6 Strandkai Sentrum

50

4-5

40

FLY1 Sentrum

40

1,5-3

10

FLY2 Sentrum

10x2

2-5

10

550

Flytebrygge
Flytebrygge

Tabell 14 – Kaier på Fuglenes og i Hammerfest sentrum. Kilde: Hammerfest havn

194
195

Hammerfest Havn (2011) - Mulighetsstudie Hammerfest Havn
Mulighetsstudie Hammerfest Havn (ibid.)
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Kaier

Kaifront
(m)

Dybde
(m)

84

1-15

Maks
fartøylengde
(m)
90

70x2

8-20

70

Kai 70 Polarbase

70

4

Kai 71 Polarbase

295

10

200

5 000

ISPS-godkjent, NOFO oljevernberedskap

Kai 72 Shell

45

12

180

1 000

Privat

Kai 75 Kirkegårdsøya

90

12

140

Kai 91Leirvika

65

4,5

Rypeklubben
Flytebrygge, Rypeklubben

Areal
(m2)

Merknader

Offentlig/privat

ISPS-godkjent. Kran med kapasitet 60 tonn
Privat

Tabell 15 – Kaier på Rypeklubben og i Rypefjord. Kilde: Hammerfest havn
Hammerfest er knyttet til det europeiske veinettet gjennom Rv94, som knitter seg til E6 i
Skaidi. Det er også en STOLport med 932 m rullebane nær Melkøya. Den har daglig
forbindelse med Tromsø, Alta og Kirkenes. Som følge av stadige problemer med sidevind i
området, som forårsaker redusert regularitet, arbeides det med realisering av planer for en ny
og større flyplass nærmere sjøen.
Alta
havn er blant Finnmarks fem stamnetthavner, og er knyttet til det europeiske veinettet
gjennom E6 og gjennom Rv93 til Finland. Kommunen har også en stor, regional
knutepunktflyplass med 2 057 meter rullebane, lokalisert i sentrum av byen og meget nær
havnen.
Med den nåværende lokaliseringen av de viktigste havneanleggene, flyplassen og god
veiforbindelse, anser Alta Havn at den er forberedt til å møte fremtidens krav til logistikk og
transportløsninger.
Om kommunen skal kunne tiltrekke seg leverandørindustri utenfra og utvikle havnen til et
regionalt knutepunkt, forutsetter imidlertid havneforvaltningen at det utvikles nye
industriarealer mot sjøen og nye terminaler med flere funksjoner, samt at en har en mer
langsiktig plan for videre utvikling av Bukta og andre industriområder.
Kaier

Kaifront
(m)

Bredde
(m)

Dybde
(m)

Maks
kapasitet
(tdw)

Areal
(m2)

Merknader

10,5

Maks
fartøylengde
(m)
250

Terminalkaia,
Bukta

169

60

70 600

16 300

10

10

100

3 000

63
10

8

12
5

50

32 000
1 000

ISPS-godkjent.
Containerområde 2 500
m2, fryse-, varme- og
tørrlager 2 900 m2
Hurtigbåter, gjeste- og
servicekai
ISPS-godkjent
Privat

Bukta flytekai

100

Marinekaia, Bukta
Finnmark
gjenvinning AS,
Bukta
Amtmannsnes,
Bukta

61

45

7,5

60

2 500

Knutepunkt Kirkenes
Akvaplan-niva AS Rapport 6984 -

1 000

Privat
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Alta
Skipsekspedisjon,
Bossekop
Felleskaia,
Bossekop
Skiferterminalen,
Bossekop

85

4-5

ISPS-godkjent, privat

38

30

4,5

100

3 500

ISPS-godkjent, privat

52

25

5,5

100

3 500

ISPS-godkjent, privat

Tabell 16 – Kaianlegg i Bukta og Bossekop, Alta. Kilde: Alta havn
Tromsø
havn er den største og best utstyrte i Nord-Norge. Den har arealer i sentrum av byen
(passasjertrafikk, fiskeri og fritid), i Breivika havn og industriområde, 3 km nord for sentrum,
og Tønsnes havn og industriområde ved Grøtsund, på fastlandet, 10 km nord for Tromsø.196
Tromsø har en velutviklet infrastruktur, og havneområdene har god beliggenhet for tilknyttet
transport gjennom innlandet; byen er knyttet til det europeiske veinettet gjennom E6 mot sør
og E8 til Finland via Skibotn. Byen har også en stor regionflyplass med 2 392 meter rullebane
lokalisert kun 3 km vest for bysentrum.
Breivika havneterminal er den mest sentrale container- og stykkgodsterminalen i Tromsø,
men veitilknytningen anses som utilfredsstillende, og er en hindring for videre utvikling av
havnene. Tønsnes havn og industriområde behøver også en bedre veiforbindelse.197
Tromsø havn har nasjonal status som «spesielt utpekt havn». I Nord-Norge er det i tillegg kun
Bodø som har en slik status.
Den 20. februar 2011 godkjente Tromsø kommune en reguleringsplan for Breivika, som både
ville utvide området og gi en firefelts tilknytningsvei. Siktemålet er at hovedaktivitetene i
Breivika skal bli transport, containerterminal, industri, servicetjenester og kontorplass.
Tønsnes havn og industriområde på Grøtnes vil tilby 470 000 m2, og ha ytterligere 350 000
m2 tilgjengelig for utvikling om nødvendig. Grøtnes skal være et supplement til Breivika
havneområde, og vil ha ingen eller få begrensninger knyttet til virksomhet.
Utviklingen av Breivika og Tønsnes med tilknyttet infrastruktur er også forankret i
kommuneplan for Tromsø som et strategisk mål.198
Kaier

Kaifront
(m)

Bredde
(m)

Dybde
(m)

Maks
fartøylengde
(m)

Areal
(m2)

Flytebrygge, Sentr.

Merknader

Hurtigbåter

Kai 07 Prostneset

190

7,2-9,9

Cruiseskip, service-/ventekai

Kai 08 Sentrum

190

7,2-9,9

Hurtigrute, cruise, servicekai

Kai 20 Breivika

194

10

7,5

194

1 960

Ro-Ro Breivika

16

30

5

130

480

ISPS-godkjent. 75t pullert kaiside

Kai 21 Breivika

102

10

10,4

1 500

ISPS-godkjent. 75t pullert kaiside

50t pullert

196

www.tromso.havn
Kystverket (2011) - Stamnettutredning
198
Tromsø kommune - Kommuneplan 2007-2018
197
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Kai 22 Breivika

102

10

10,4

1 020

ISPS-godkjent. 75t pullert kaiside

Kai 23 Breivika

102

10

11

1 020

ISPS-godkjent. 75t pullert kaiside

Kai 24 Breivika

104

20

11,5

2 080

ISPS-godkjent. 1x250t, 75t pullert

Kai 25 Breivika

150

20

11,5

330

3 000

ISPS-godkjent. 3x250t, 75t pullert

Kai 21-24 Breivika

410

10

10,4

420

4 100

Kai 1 Grøtsund

130

22

Ro-Ro Grøtsund

30

10,75

Offshore, rigg, last, servicekai

Tabell 17 – Hovedkaier i Tromsø. Maks. kapasitet er avhengig av fartøyets dypgang og
pullerten på kaisiden. Kilde: Tromsø havn
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Vedlegg 5 - De største europeiske havnene
Rotterdam
i Nederland er Europas største havn med en årlig omsetning på nesten 450 millioner tonn
gods. Havneområdet har en samlet lengde på 40 km, som dekker 125 km2 land og vann,
hvorav 60 km2 forretningsarealer.
Rotterdam havn har årlig anløp av omkring 30 000 havgående fartøy og 110 000 fra
innlandet. I 2014 utgjorde containertransport og flytende bulk hver omkring ¼ av de
havgående fartøyanløpene, mens stykkgods utgjorde omkring 20%. Tørrbulk utgjorde kun 4%
av fartøyene.
Ser en på gruppering av last, utgjør flytende bulk majoriteten av inn- og utgående med 45%
av samlet volum. Av dette utgjorde råolje og mineralolje til sammen nær 85% - eller 170
millioner tonn.
Container utgjorde nær 30% av omsetningen, mens tørrbulk – til tross for et relativt lite antall
fartøyanløp – utgjorde 20% av godsvolumet over Rotterdam havn. Dette skyldes at
majoriteten av tørrbulk ble fraktet med skip størrelse 140 000 - 200 000 dwt, og at 55% av
skipene var over 60 000 dwt.
Som følge av en kombinasjon av et stort antall fraktlinjer og et omfattende intermodalt
transportsystem framstår Rotterdam både som en attraktiv transitthavn for Europa og en
omlastingshavn. Linjetrafikken er knyttet til mer enn 1 000 havner over hele verden, og det
intermodale nettverket tilbyr god tilknytning til stort sett hele Nord-Europa, Øst-Europa og
Baltikum.
På importsiden var Russland i 2013 den største handelspartneren for Rotterdam havn med
15% av alt gods. Dette var i hovedsak råolje og mineralolje, og volumet har øket betydelig
gjennom 2014 og 2015 som følge av økt russiske eksport til Sør-Asia via havnen.
Brasil fulgte i 2013 som nummer to på import med 10% i form av variert last, og
Storbritannia var på tredje plass med 7%. Importen fra Kina utgjorde 5%, mens importen fra
Sør-Korea, Taiwan og Japan var beskjeden – til sammen 1,4%. Gods fra Kina ankom stort sett
i container
På eksportsiden var Storbritannia den største handelspartneren med 18%, fulgt av Singapore
med 13% og Kina med 9%. Frakten til Singapore var hovedsakelig mineralolje som bulk og
noe stykkgods i container, men eksporten til Kina hovedsakelig var i container.199
Antwerpen
i Belgia er Europas nest største havn med en årlig omsetning på 200 millioner tonn gods. Med
omlasting av ni millioner TEU er Antwerpen også Europas tredje største containerhavn.

199

Port of Rotterdam – Facts & Figures, Shipping cargo to and from Europe
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Havnen er også Europas største petrokjemiske knutepunkt, og ligger bare kort seilingstid fra
Zeebrugge, som vil omlaste betydelige deler av produksjonen avflytende naturgass fra
Karahavet når Yamal LNG kommer i produksjon.
Port of Antwerp strekker seg over 130 km2, som gjør den til verdens største havneområde.
Den ligger nær munningen av elven Schelde, og er med dette den europeiske storhavnen som
er lokalisert nærmest Europas sentrum. Fra havnen er det utviklet et effektivt nett av
elvetransport, veier, jernbane og rørledninger innover mot kontinentet.
I 2014 hadde Antwerpen anløp av 14 000 havgående fartøy. Stykkgods utgjorde 62% av
varestrømmen, og av dette var 88% i container. Flytende bulk utgjorde 32%, mens tørrbulk
stod for knapt 7%.200
I 2013 gikk 36% av Antwerpens varestrøm til og fra havner i Europa, etterfulgt av Nord- og
Sentral-Amerika med til sammen 17% og Midtøsten og Øst-Asia med til sammen 13%. Selv
om frakt til og fra Kina ikke har en dominerende rolle Antwerpen, har de to kinesiske
statsrederiene China Shipping og Cosco Shipping regelmessige anløp til havnen. Cosco
Pacific og China Merchants Holdings International eier også til sammen 29% av aksjene i
Antwerp Gateway Terminal – havnens mest moderne containerterminal.
I likhet med den øvrige europeiske storhavnene, er Port of Antwerp i stadig utvikling for å
effektivisere logistikk, utvide tjenestetilbud og øke kapasiteten. Havnen har imidlertid ingen
strategi eller utviklingsmål knyttet spesielt til arktisk skipsfart mellom Europa og Asia eller
annen virksomhet i Nordområdene.
Den 10. desember 2015 inngikk Port of Antwerp en samarbeidsavtale med den kinesiske
havnen Guangzhou – verdens åttende største havn, med 510 millioner tonn gods og nær 27
millioner TEU. I dag er det to skipslinjer mellom Nordvest-Europa og Kina, som anløper både
Guangzhou og Antwerpen. Med samarbeidsavtalen ønsker begge havnene å bli knyttet til
flere slike ruter.
Fra Antwerpens side er det med dette samarbeidet også ønskelig å bli en del av den nye
kinesiske silkeveien – One Belt One Road.201
Amsterdam
er Europas fjerde største havn målt i godsvolum, med 80 millioner tonn i 2014, og Nederlands
nest største havn etter Rotterdam. Den er en del av den større Amsterdam Havneregion, som
dekker et areal på 45 km2 og hadde en godsstrøm på 98 millioner tonn. Havneregionen er
knyttet til et nettverk av kanaler og elver, som bidrar til effektiv godsdistribusjon ved
anvendelse av vannveiene inn i Europa. I tillegg bidrar et effektivt jernbanesystem til frakt av
fire millioner tonn gods over innlandet, til Tallin og Helsinki i nordøst, Hamburg i øst,
London i vest og Marseille og Genova ved Middelhavet i sør.

200

Antwerp Port Authority - Maritieme goederenoverslag Januari ‐ December 2014
Port of Antwerp – www.portofantwerp.com; Port of Antwerp – The Chinese-Antwerp Circle of Friends; Port
of Antwerp News, 14. desember 2015 - Port of Antwerp twins with Chinese port of Guangzhou; se neste kapittel
vedr. One Belt One Road
201
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Amsterdam har fokus på bulk, og håndterer knapt container eller annet stykkgods. I 2014
utgjorde flytende bulk – hovedsakelig olje - mer enn halvparten av godsmengden over
havnen, mens tørrbulk dominert av kull og jordbruksprodukter utgjorde 43%. Stykkgods
utgjorde knapt 4%.
Som følge av denne satsingen er Amsterdam verdens største petroleumshavn, verdens største
kakaohavn og Europas nest største kullhavn.
I 2014 hadde Amsterdam anløp av 4 972 havgående fartøy. Havnen har ingen offentlig
utviklingsstrategi knyttet til arktisk skipsfart eller NSR, men den legger i sitt arbeid stor vekt
på vedlikehold og utvikling av Short Sea Shipping. Her inngår Amsterdam i et stort europeisk
havnenettverk for kysttransport, som strekker seg fra Pireus i Middelhavet langs Atlanterhavet
til St Petersburg i Østersjøen, opp til Kokkola i Finskebukta, gjennom Nordsjøen og
Norskehavet til Kirkenes og Murmansk ved Barentshavet.202
Bremenports
er en felles region og forvaltning for de nordtyske havnene Bremen og Bremerhaven, som
ligger henholdsvis langs og i munningen av elven Weser, som renner ut i Østersjøen. Til
sammen utgjør havnearealene 32 km2, hvorav 83% er landarealer for industri, infrastruktur og
annen aktivitet.
I 2014 passerte til sammen 78 millioner tonn gods over Bremenports. Stykkgods utgjorde
88%, hvorav 87% var pakket i container.
Så godt som all containertrafikk i Bremenports går over Bremerhaven, som er Europas fjerde
største containerhavn med 5,8 millioner TEU. Bremerhaven er også verdens travleste havn for
håndtering av biler; på det meste passerer over to millioner enheter pr år.
Havnene i Bremen er spesialisert på håndtering av konvensjonelt stykkgods og tungt last, som
prosjektlast, stålprodukter, rør og trevirke. Her omlastes også tradisjonell bulk, som bl.a.
jernmalm, kull, korn, kunstgjødsel, raffinert petroleum, matvarer og bygningsmateriell.
I 2014 hadde Bremenports 8 175 anløp av havgående fartøy. Nær halvparten av disse var
containerskip, 14% var stykkgodsfartøy, mens tankere og tørrbulk utgjorde henholdsvis 7%
og 5%. Gjennom elven Weser er Bremenports knyttet til en innlands vannvei for effektiv
transport inn det sentrale Tyskland. Havnen har også en god jernbaneinfrastruktur med
tilknytning til det nasjonale og europeiske nettet.
Kina er den største handelspartneren for Bremenports på import; i 2014 utgjorde det 11% av
samlet inngående godsmengde, nesten utelukkende er i container. Russland er nest størst på
import med 9,6%, tett fulgt av Norge med 9,5%. Nær 60% av gods fra Russland er stykkgods
i container, mens resten er bulk. Fra Norge kommer 80% i bulk.
På eksportsiden er havnens største samarbeidspartnerne USA, Russland og Kina. Hit går det
nesten bare stykkgods, og frakten til Russland og Kina foregår kun med container.203
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Hamburg
er Europas tredje største havn målt i godsmengde, med 146 millioner tonn i 2014. Den er
samtidig Europas nest største containerhavn etter Rotterdam, med 9,7 millioner TEU.
Stykkgods i container utgjorde 70% av den samlede godsmengden over Hamburg havn, mens
20% var tørrbulk og 10% var i flytende form.204
Hamburg havn er et europeisk knutepunkt for handel med Øst- og Sentral-Europa. Kina er
uten sammenligning havnens største handelspartner, med nesten tre millioner TEU i 2014.
Russland var nest størst, med 660 000 TEU.
Gods til og fra Kina omfatter matvarer, drikkevarer, kjemiske produkter, maskiner og utstyr,
husholdningsartikler, trevirke, papirvarer, metaller og metallprodukter. Det løper ukentlig 18
containerskip i regulær linjefart mellom Hamburg og havner i Kina.
I 2015 gikk antallet containere over Hamburg havn til og fra Kina ned med 11% i 2015 som
følge av redusert kinesisk vekst. Samtidig gikk havnens containertrafikk med Russland ned
med mer enn 1/3, rammet av vestlige sanksjoner og Russlands gjengjeldelse med
importforbud på en rekke matvarer.205
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205

Port of Hamburg – Statistic Overview 2014
Reuter, 17. august 2015 - Hamburg 2015 port volume forecasts slashed on China, Russia
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Vedlegg 6 – Gøteborg havn
Gøteborg er den største havnen i Skandinavia; nesten 30% av Sveriges utenrikshandel
passerer her.
I 2014 omlastet havnen 37,1 millioner tonn gods, som bl.a. omfattet 837 000 containere
(TEU) og 549 000 roro-enheter. Det er den eneste havnen i Sverige som har kapasitet til å ta
imot de aller største containerskipene.
Gøteborg har trafikk til mer enn 130 destinasjoner i hele verden, med direkte ruter til f.eks.
USA, Midtøsten, India og Asia - hvor Kina og Japan er Sveriges største handelspartnere.
Havnen eksporterer hovedsakelig nye kjøretøy (166 000 lastebiler, personbiler og busser i
2014), stål og papir. Importen domineres av råolje, som i 2014 utgjorde 19 millioner tonn.
Havnen har også stor passasjertrafikk.

Figur 68 – Gøteborg havn sett fra luften fra nordøst i 2011. Foto: Göran Assner
Gøteborg havn er en del av skyttelsystemet Railport Scnadinavia, som knytter havnen til en
rekke svenske innlandsterminaler, samt til Oslo havn i Norge, gjennom omkring 25 daglige
togavganger.
Havnen er inne i en sterk ekspansjon; mellom 2016 og 2035 skal det bygges en rekke nye
terminaler, logistikksentra, veier og jernbaner for å møte forventet vekst i godsstrømmen.206

206
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Vedlegg 7 - Havner i Canada
Great Lakes St. Lawrence Seaways
blir gjerne bare kalt St. Lawrence. Det er ikke en enkelt havn, men en vannvei og en
havneadministrativ enhet, bestående av flere kanaler, som gjør det mulig for havgående
fartøyer å gå fra Atlanterhavet til havner langs De store sjøer, helt til Lake Superior – en
strekning på 3 700 km.
I 2014 ble det fraktet 39,9 millioner tonn gods langs denne vannveien med til sammen 2 243
fartøy. De fleste av disse var skip og lektere bygget for ferdsel på elver og innsjøer. Frakten
består hovedsakelig av mineraler og jordbruksprodukter i bulk.207
Montreal
er lokalisert langs St Lawrence-elven i provinsen Quebec, 1 600 km inne i landet fra
Atlanterhavet, og er den av Canadas internasjonale havner som ligger nærmest USAs
industrielle kjerneområder. I 2014 hadde den en omsetning på 30,4 millioner tonn gods,
fordelt på 12,6 millioner tonn stykkgods i container (41%), 9,2 millioner tonn flytende bulk
(30%) og 8,4 millioner tonn tørrbulk (28%).
Havnen omsetter årlig 1,4 millioner TEU. 44% av containerne går til eller kommer fra
Nordeuropeiske marked innenfor EU. Ytterligere 20% går til eller fra EU-land i Middelhavet.
Matvarer utgjør omkring 25% av containertrafikken over Montreal. Flytende bulk domineres
av bensin og fyringsolje, mens korn og jernmalm utgjør størsteparten av tørrbulkvolumet.
Montreal står sammen med Quebec havn for 35% av Canadas samlede eksport til Europa; så
godt som alle eksportører og importører i Quebec og naboprovinsen Ontario benytter
Montreal havn for å nå de disse markedene.208
Quebec
er en innlandshavn lokalisert i provinshovedstaden Quebec. Den er Canadas eldste havn, og
provinsens nest største etter Montreal. Havnen er porten til The Great Lakes; i 2014 hadde
den anløp av 1 127 frakteskip og håndterte 24 millioner tonn tørrbulk, flytende bulk og
stykkgods.209
Målt i verdi, går det meste av den oversjøiske frakten over havnene i provinsen Quebec til og
fra Kina, Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Nederland, Japan, Italia og Sør-Korea.210
I 2014 importerte Quebec varer for 9,1 milliarder CAD fra Kina, hovedsakelig tekstiler,
maskiner/elektronikk og industrivarer. Eksporten til Kina var verdt 2,7 milliarder CAD,
hovedsakelig malm, metaller, papir og fly/flydeler.
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St. Lawrence Seaways – 2014 Traffic Report
Port of Montreal, juni 2014 – Impact of CETA: Expected increase in cargo traffic; Port of Montreal - Statistics
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Port of Quebec – Annual Report 2014
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Verdien av oversjøisk import til provinsen Quebec
2013 - 2014 (mil CAD)
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Figur 69 – Import til provinsen Quebec på Canadas østkyst fra de 12 største oversjøiske
handelspartnerne, 2013 og 2014. Verdi i millioner kanadiske dollar. Kilde: Institut de la
statistique Québec
Quebecs handel med Russland hadde samme år en eksportverdi på 432 millioner CAD, mens
importverdien var 326 millioner. Det meste av eksporten er kjøtt, fly/flydeler, maskineri,
elektronikk, trevarer og metaller. Importen domineres av kjemikalier, petroleum og
metaller.211
Halifax
ligger ved Atlanterhavet i den kanadiske provinsen Nova Scotia. Havnen hadde i 2014 en
godsomsetning på 3,8 millioner tonn, hvorav 88% var i container (400 000 TEU). 48% av all
internasjonal containertrafikk over Halifax havn går til og fra Sørøst-Asia, mens handelen
med Europa står for 38%.
På importsiden utgjør maskineri og utstyr størst antall TEU, fulgt av klær og industrivarer.
Eksporten domineres av tremasse, papir og sjømat.212
I 2014 importerte Nova Scotia varer for 7,8 milliarder CAD, mens eksporten var verdt 5,3
milliarder. Importen var dominert av kjøretøy og petroleum, mens eksporten hovedsakelig var
petroleum, malm og sjømat.
Importen fra Kina var verdt 291 millioner CAD og hadde stor variasjon. Størst verdi hadde
sjømat, plastikk, gummi, maskineri, elektronikk og industriprodukter. Eksporten til Kina var
verdt 276 millioner og var dominert av sjømat, papirmasse og metaller.
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Statistics Canada (ibid.)
Port of Halifax – Statistics 2014, Global Markets 2015. Containerized Cargo
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Nova Scotias handel med Russland er beskjeden, i 2014 utgjorde den kun 17 millioner CAD i
importverdi, mens eksportverdien var 14 millioner. Importen var hovedsakelig plastikk og
sjømat, mens 83% av eksporten var sjømat.213
St John’s
i New Foundland and Labrador er en isfri havn som har Labrador-kystens viktigste og mest
avanserte containerterminal. Den er også den viktigste havnen for offshore petroleumsaktivitet på den kanadiske østkysten, og en av de viktigste fiskerihavnene i provinsen.
I 2014 håndterte St. John’s 1,6 millioner tonn tørrbulk, våtbulk og gods i containere.
Ingenting av dette var internasjonal last.214
Sett under ett importerte New Foundland and Labrador varer for 4,4 milliarder CAD i 2014,
mens eksporten var verdt 13 milliarder CAD. Både import og eksport var dominert av
petroleum, men det ble også eksportert en del malm.
Importen fra Kina utgjorde samme år kun 7 millioner CAD, hovedsakelig flytende strukturer.
Samtidig gikk det varer for 607 millioner CAD i motsatt retning, hovedsakelig malm og
sjømat.
Handelen med Russland var beskjedne 39 millioner CAD på eksport, og mindre enn en
million på import. Nesten alt var sjømat.215

Figur 70 – St. John's på Newfoundland. Foto: St. John's Port Authority
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Vedlegg 8 – Havner på USAs nordøstkyst
Portland
i delstaten Maine, nær grensen til Canada mot både nord og nordøst, er den største havnen i
New England målt i tonnasje. Den er også den nest største oljeproduserende havnen på
østkysten av USA, hovedsakelig gjennom Portland-Montreal Pipe Line, og USAs største havn
på inngående transitt-tonnasje fra utlandet.
I 2013 valgte islandske Eimskip å flytte anløpshavn fra Norfolk i Virginia til Portland, da
havnens beliggenhet er mer gunstig for rederiets linjetrafikk til Europa.216
Målt i godsverdi var Kina den største oversjøiske handelspartneren på import til Maine i 2014
med 1,5 milliarder USD, etterfulgt av Malaysia, Japan og Nederland.

Figur 71 – Portland Maine som anløpshavn på USAs østkyst, slik den ble presentert av
islandske Eimskip ved rederiets første anløp i 2013. Foto: Eimskip
Kina var også den største oversjøiske partneren på importsiden med 357 millioner USD, fulgt
av Nederland, Tyskland og Russland. Verdien av Maines import fra Russland utgjorde 84
millioner USD. Danmark og Norge lå henholdsvis som nr. 13 og 18 på listen.217

216

Eimskip, News, 11. februar 2013; Mainebiz, 3. november 2014 - Keeping the 'port' in Portland: HNTB helps
revitalize city's International Marine Terminal
217
US Department of Commerce, US Census Bureau, Foreign Trade, State Data
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Boston
er den største havnen i delstatens Massachusetts og en av de største havnene langs USAs
østkyst. Havnen betjener flere direkte containerruter fra Asia, Nord-Europa og Sør-Amerika
med bl.a. det kinesiske statsrederiet Cosco, Hapag Lloyd og Maersk Line.
I 2014 håndterte havnen 11,3 millioner tonn gods, hvorav 85% var bulk og dominert av
petroleumsprodukter. Det var 177 anløp av containerskip, som importerte 102 000 TEU og
eksporterte 70 000 TEU. I tillegg ble det håndtert 32 000 TEU uten last.218
Målt i godsverdi var Kina den viktigste oversjøiske handelspartneren på import til delstaten
Massachusetts i 2014 med 4,4 milliarder USD. Russland lå som nr. 15 med 427 millioner,
mens Sverige lå som det eneste nordiske landet på nr. 24.
På eksportsiden var Kina den fjerde største handelspartneren for Massachusetts og nr. 2 blant
de oversjøiske markedene, med 2,3 milliarder USD. Det var etterfulgt av Japan, Tyskland og
Nederland. Sverige lå som nr. 17, og det var ingen nevneverdig eksport til Russland.219
New York & New Jersey
Port of New York & New Jersey er havnedistriktet for byområdet New York– Newark, og
dekker et område med radius 40 km fra nasjonalmonumentet Frihetsgudinnen på Ellis Island
og Liberty Island.

New York & New Jerseys største handelspartnere i 2014
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Figur 72 – Port of New York & New Jerseys største handelspartnere på import og eksport av
containere i 2014; prosent av antall TEU. Kilde: The Port Authority of New York and New
Jersey
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I 2014 omsatte havnen 73,7 millioner tonn gods og 5,8 millioner TEU, og er med dette USAs
tredje største havn målt i tonnasje, etter South Lousiana og Houston. Fordelingen mellom bulk
og stykkgods var omtrent 50-50, mens 75% av godsstrømmen var import.
Kina er havnens viktigste handelspartner, med nesten 1/3 av all vareomsetning, etterfulgt av
India og Tyskland.
Innenfor stykkgods og container utgjorde drikkevarer, plastikk og konservert mat de største
varegruppene på import over New York i 2014, mens tremasse, kjøretøy og plastikk utgjorde
dert meste av eksporten. Samtidig så havnene en sterk vekst i både import og eksport av stein
og gips. Også eksporten av produkter fra mølleindustrien hadde strek vekst.220
Philadelphia
i Pennsylvania ligger nær munningen av Delaware River. Havnen består av en rekke
terminaler, er blant USAs 25 største containerhavner, og har hatt en jevn og sterk vekst de
siste fem årene.
I 2014 håndterte Philadelphia havn seks millioner tonn gods – en økning på 17% fra året før.
49% av godsmengden var i container, som samlet utgjorde 449 000 TEU. Flytende bulk
utgjorde 24%, mens stykkgods (breakbulk) utgjorde 23%.221
Målt i godsverdi var Kina den største handelspartneren på import til Pennsylvania i 2014 med
18 milliarder USD. Russland lå på 14. plass med 1,4 milliarder, mens Sverige og Finland lå
på henholdsvis 18. og 20. plass.
På eksportsiden var Kina den største oversjøiske handelspartneren med 2,4 milliarder USD,
fulgt av Nederland, Storbritannia og Japan. Det gikk ingen eksport fra Pennsylvania til
Russland eller Skandinavia i 2014.222
Baltimore
ligger i delstaten Maryland, ved bredden av Patapsco River. Havnen har terminaler med stor
kapasitet for Ro-Ro og bulk i form av stål.
I 2014 omsatte Baltimore havn 29,5 millioner tonn internasjonalt gods, hvorav 70% var bulk.
Import utgjorde 43% av samlet omsetning, mens container utgjorde 20% (6 mill. tonn).
Havnens viktigste internasjonale handelspartnere målt i mengde eksportert gods var India,
Nederland og Sør-Korea. På importsiden var Chile, Canada og Kina størst, mens gods fra
Russland lå på femte plass.
På eksport utgjør kull, papir for resirkulering, kjøretøy og jernskrap de største volumene,
mens salt, kjøretøy, sukker og papir utgjør størst volum på import.223
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Målt i godsverdi er Tyskland, Kina og Japan de tre viktigste oversjøiske handelspartnerne på
import til delstaten Maryland. I 2014 var importen fra Kina verdt 3,1 milliarder USD. Import
fra Russland utgjorde 14. plass med 498 millioner USD, mens Sverige, Norge og Finland
hadde henholdsvis 13., 17. og 18. plass.
På eksportverdi var Saudia Arabia, Kina og Egypt de tre viktigste oversjøiske
handelspartnerne for Baltimore i 2014. Verdien av eksporten til Kina var 732 millioner USD.
Russland lå på sjette plass med 464 millioner USD, mens det ikke var nevneverdig eksport fra
Maryland til Skandinavia.224
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Figur 73 – Port of Baltimores største handelspartnere på import og eksport i 2014 målt i
varemengde (tusen tonn). Kilde: Port of Baltimore
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