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DE TRE PROSJEKTFASENE 2018-2019-2020

HAVNESAMARBEID I 2018
Tiltak for å øke sjøtransportens 
andel av godstrafikken. 
Fokus på Hurtigruten og 
trafikkhavnene mellom Trondheim 
og Nesna, herunder forholdet 
stamnetthavn/øvrige havner og 
oppgavedeling.
Etablere en kunnskapsbase som 
beskriver aktuelle samarbeidstiltak

HAVNESAMARBEID I 2019
Bygger på resultater fra 2018-prosjektet. 
Oppfølging samarbeidsrelasjoner 
havn/bruker. 
Smart kystfart: Bedre kapasitetsutnyttelse.
Hovedtransport på kjøl og nye seilings-
mønstre 
Etablering av sjøtransportens booking-
system -.Nor Lines Daily er i gang …

HAVNESAMARBEID I 2020
Baseres på resultater fra 
prosjektarbeidet i 2018 og 2019. 
Krav til havnene/terminalene og 
havnenes tilknytninger til vei 
(og ev. bane)
Innspill til de offentlige 
planprosessene (NTP) er aktuelt
Nor Lines Daily evalueres og 
følges opp med eksempler.



PROSJEKTETS MÅL

• Prosjektet skal bidra til å nå prioriterte, nasjonale mål om mer gods på sjø.

• Registrere og sikre potensialer for overføring fra vei til sjø.

• Nye samarbeidsrelasjoner.

• Smart kystfart – Nye sjøbaserte dør-til-dør transportløsninger, bedre 
kapasitetsutnyttelsen i kystflåten, etablere gode informasjonsrutiner og 
effektive samarbeidsrelasjoner sjø/havn/vei(bane).



PROSJEKTDELTAKERE
REGISTRERTE DELTAKERE:

• BRØNNØY HAVN KF
• BORG HAVN IKS
• LYNGDAL HAVN
• NORD-TRØNDELAG HAVN RØRVIK IKS
• HELGELAND HAVN IKS
• SORTLAND HAVN KF
• NARVIK HAVN KF
• HAMMERFEST HAVN KF
• KIRKENES HAVN
• NESNA HAVN/NESNATERMINALEN
• NNDF (NORD-NORGES
• DAMPSKIPSEKSPEDITØRERS FORBUND)
• NNDF (BRÆKKANS EKSPEDISJON AS)

INVITERES TIL MØTER/WORKSHOPS:
• NOR LINES
• TRONDHEIM HAVN
• VAREEIERE – REDERIER/TRANSPORTØRER – MYNDIGHETER …



VÅRE UTFORDRINGER
HVA STÅR VI OVERFOR?
HVA KAN VI FORVENTE FRA MYNDIGHETENES SIDE?

• Er sjøtransporttilbudene godt nok kjent?
• Det at vei velges selv når sjø er et aktuelt og mulig alternativ, må vi 

ta et oppgjør med. Vi er skipsekspeditørene, og vi skal gjøre oss 
bedre kjent.

• Avgiftssystemer og –nivå (lokalt og nasjonalt) kan være 
hovedårsaker, men det er også viktig å klarlegge om de statlige 
insentivordningene for mer gods på sjø kommer alle til gode? 



SKIPSEKSPEDITØRENE TENKER NYTT!
• Nord-Norges Dampskipsekspeditørers Forbund (NNDF) besluttet å selv undersøke 

muligheten for samarbeid ved å oppsøke de fleste rederier som går på kysten for å tilby 
tjenester og kapasitet. Det var i prosjektets Fase 1. Vi fikk positive tilbakemeldinger fra 
flere rederier om at dette var av interesse. 

• Det neste vi gjorde var å gjøre en undersøkelse hos potensielle kunder og kunder som 
tidligere hadde benyttet sjøtransport hvorvidt de ville benytte et sjøtransporttilbud dersom 
dette ble etablert.  Også hos disse fikk vi positive tilbakemeldinger.

• Dette ga oss et grunnlag for at dette var noe vi kunne arbeide videre med.  Vi tok da 
kontakt med Nor-Lines med forespørsel om dette var noe de kunne videreføre og 
administrere i samarbeid med oss. Vi hadde behov for et bookingsystem samt IT-løsninger 
- noe Nor Lines har. Nor Lines fattet interesse for dette produktet og har arbeidet med en 
løsning som nå er klar for presentasjon: NOR LINES DAILY!

• DAILY-konseptet er for GRØNN transport å regne da en stor del av produksjonen foregår 
gjennom eksisterende transportløsninger. Vi bare utnytter disse bedre og benytter ledig 
kapasitet!



VÅRE FORSLAG TIL TILTAK
• VEITRAFIKKEN MÅ FÅ MER KONKURRANSE! I følge forsikringsbransjen var det i 2018 ca 1000 

ulykker med utenlandske vogntog, og for 80% av dem hadde de utenlandske vogntogene all skyld. 
• HAVNENES STERKE SIDER MÅ FREMHEVES.

• VI MÅ BIDRA OG DELTA I TRANSPORTPLANLEGGINGEN
• KLARLEGGE GODE SAMARBEIDSLØSNINGER. Utviklingen på veisiden må møtes med samarbeid 

og felles løsninger sjø/vei/bane. 
• FORENKLE AVGIFTS- OG VEDERLAGSSYTEMENE I HAVNENE. Det offentlige avgiftsregimet skal 

ikke være et hinder for mer transport på kjøl. Bruken av havnefasilitetene - prissettes likt langs kysten.
• MER MÅLRETTEDE STATLIGE INSENTIV- OG STØTTEORDNINGER. Insentivordningene som er i 

gang og nye knyttet til mer gods på kjøl, må komme alle til gode  - ikke bare rederier.
• BEDRE MARKEDSFØRING AV HAVNETJENESTENE.
• GODE SAMARBEIDSRELASJONER OG INFORMASJONSRUTINER mellom havner og 

logistikkaktører kan øke sjøtransportens markedsandeler. Skipsekspeditørene har en viktig rolle her og 
tenker nytt.



VEIEN VIDERE
• INITIATIVET ER TATT. Skipsekspeditørene har tatt et initiativ sammen med Nor Lines Daily, og ser at nye 

samarbeidsrelasjoner kan gi øket interesse for sjøtransport. Skipsekspeditørenes virksomhet og tilbud gir 
havnene et aktivt ansikt utad.

• FRA VEI TIL SJØ MÅ FØLGES OPP Det er viktig for oss å få flyttet transport av gods fra vei til sjø, noe 
som også våre myndigheter stadig vekk nevner og ønsker. Utfordringen er at det må være attraktivt for 
kunder å benytte sjøtransport i konkurranse med biltransport. 

• SJØTRANSPORTEN MÅ FRAMSNAKKES. Vi og rederiene åpner for øket samarbeid på kysten, men har 
behov for drahjelp fra myndighetene for å tilrettelegge våre tjenester og lykkes. Her er fokuset på de 
negative sider ved godstransport på vei – kabotasje, sosial dumping, uforsvarlig kjøring på vinterveier og 
ulykker nevnt.

• OFFENTLIGE STØTTEORDNINGER - EN GOD START: Kystverkets satsing på støtte til havnesamarbeid 
setter nå spesielt fokus på ekspeditørene og deres rolle i arbeidet med overføring av gods fra vei til sjø. 
Prosjektet «Havnene bidrar til Smart Kystfart» er i gang. Det er viktig at konkrete løsninger kan komme ut 
av dette, og at de har sin basis i vår kunnskap om og erfaringer med hvor «skoen trykker».

• NYE LØSNINGER FOR SJØTRANSPORTEN FORVENTES! Sjøtransportnæringen må konsentrere seg 
om å utvikle og kvalitetssikre sine løsninger og samarbeidsrelasjoner– og det som kjennetegner de fleste 
av disse er samarbeid både horisontalt (mellom havner og ulike logistikkaktører) og vertikalt (mellom 
havner/ekspeditører/vareeiere/rederier).

• NOR LINES DAILY STARTER NOE NYTT OG SPENNENDE PÅ KYSTEN! Gjennom ny satsing på 
kystfarten gitt gjennom Nor Lines DAILY-satsingen og havnesamarbeidsprosjekter som fokuserer på mer 
gods på kjøl, er målet om økte godsandeler på sjø kommet nærmere.



TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN, 

MEN NB! 

NÅ STARTER JOBBEN …
OG DU MÅ VÆRE MED!
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