
Velkommen til nabomøte - Alvim
Informasjon om aktivitet, tiltak og utbygging

Sarpsborg scene, 8. mars 2022



Agenda

1) Velkomst og orientering om Borg Havn v/ass. havnedirektør Roar Johansen

2) Dagens aktivitet og brukere av Alvim havneterminal v/terminalsjef Kenneth Mathisen

3) Søknad om rammetillatelse for nytt anlegg v/ansvarlig søker Per Bjar (Bjar arkitekter)

4) Bruker av omsøkt anlegg – nærmere om planen og betydning for omgivelsene 
v/Innovasjon- og utviklingssjef marked Nils Petter Eriksen, Franzefoss Minerals

5) Behov for vedlikeholdsmudring v/ miljøsjef Charlotte Iversen og teknisk sjef Pål Johnsen

6) Spørsmål og diskusjon



Kort om Borg Havn IKS

ORGANISATORISK TILKNYTNING

Eiere:
◦ Hvaler Kommune 4 %

◦ Sarpsborg kommunen 48 %

◦ Fredrikstad kommune 48 %

Underlagt særlovgivning:
◦ Lov om interkommunale selskaper

◦ Havne- og farvannsloven

Fagdepartement: 
◦ Nærings- og fiskeridepartementet

◦ Kystverket

AKTIVITETSOMRÅDER

Havnedrift – stamnettshavn:

Omlasting av gods mellom sjø og land

Industri- og næring:

Tilrettelegge for verdiskaping i vårt omland

Myke samfunnsverdier: 

Turisme, fritidsbåtbruk, kysten som rekreasjonsområde

Den havna i 

Oslofjorden med størst 

bredde i varetyper og 

godshåndtering



Borg havns visjon: 
En smart og bærekraftig havn 

Fra strategidokument 2018-2022 (vedtatt januar 2018):

Å være den mest allsidige og fremtidsrettede havn ved 

Oslofjorden, et effektivt, bærekraftig logistikksenter og 

en viktig samarbeidspartner i utvikling av regionen, 

næringslivet og det maritime miljø.



Nøkkeltall 2021

 22 ansatte 

 2.800 meter kai  

 575.000 kvadratmeter havne- og industriareal

 ca. 70.000 TEU (1 TEU = en 20 fots container)

 3,6 millioner tonn gods (privat- og offentlig kai)

 Omsetning 126,7 millioner kroner

 95.000 kvadratmeter lagerbygg

 6 havnekraner



Datterselskaper

Borg Havn IKS

Borg Havn 
Eiendom AS

Borg CO2 
Terminal AS

Borg CO2 AS





Nye næringsområder 





Greåker industriområde

- Nordic Paper

- AS

- mfler

Greåker 

industriområde

37 anløp

Borregaard – Melløs kai

117 anløp

Ørakaia (offentlig kai)

858 anløp  

Unger fabrikker

13 anløp

Alvimkai

67 anløp

Hafslund kai 

18 anløp

Norsk Leca

22 anløp

Esso Evje

27 anløp

Denofa/FRIP (privat kai på Øra) 

225 anløp

Tollboden/Phønix mm. 

40 anløp

Antall kaibesøk i 2020 

Totalt: 1 424 



Farledsprosjektet (Borg I og Borg II)
- vedlikehold og utbedring



Beredskapshavn for Forsvaret



Øraterminalen, Fredrikstad



TILRETTELEGGER FOR PROSESSINDUSTRI OG SIRKULÆRØKONOMI 
PÅ ØRA



Hvaler



- Byens brygge 

- Høysand

- Alvim

Sarpsborg



Alvim, Sarpsborg



Et historisk 
tilbakeblikk på
Alvim-
terminalen



M/F Petter Vessel og M/S Bess, Alvim 8. mai 1947



Globen og kalkanlegg - Franzefoss Minerals 

Bakgrunn / formål
Anlegg for mottak, behandling og distribusjon av brent kalk.

Omfang
• Bruk av Globen for mottak

• Tilpasning for kalkmottak

• Oppgradere transportbånd fra kaiområde

• Ny etablering

• Leskeanlegg

• Mølleanlegg

• Pakkeri

• Lager



Mudring fase 1 - Alvim

Bakgrunn / formål
• Fjerne sedimenter som har 

blitt tilført sjøbunn i flere år 

ved kaifront

• Mudres til dybde -7,5 m ift

sjøkart 0

• Rydde sjøbunn for 

uønskede gjenstander

Omfang fase 1
• Mudring fra kaifront med 

langgraver

• Mudring fra lekter

• Masser leveres til godkjente 

landdeponi

• Beregnet mengde er ca

6000 m3

Fremdrift

• Målsettes gjennomført 

høsten 2022



Mudring fase 1 - Ved kaifront



Mudring fase 1- Øst ved kornsiloer



Mudring fase 2 – Innseilingsområde Alvim

Bakgrunn / formål
• Fjerne sedimenter som har 

blitt tilført sjøbunn i flere år 

ved kaifront

• Mudres til dybde -7,5 m ift

sjøkart 0

• Rydde sjøbunn for 

uønskede gjenstander

Omfang fase 2
• Mudring fra lekter

• Masser leveres til godkjente 

landdeponi

• Beregnet mengde er ca. 

16000 m3

Fremdrift
• Skal gjennomføres i 

samarbeide med Kystverket

• Målsettes gjennomført 

2022/23



Prøvetaking og 
analyse av 
sedimentene





Støy - Alvimterminalen

2001 – Vedtaket fra Sarpsborg kommune om utbedring av støy: 

Støy skal ikke overstige 45 dBA (maks) nattestid målt innendørs hos nærmeste nabo. Utendørs støy mål ved 
fasade hos nærmeste nabo bør ikke overstige 55 dBA (maks) nattestid. Det anbefales at virksomheten 
tilsteber et støynivå som tilsvarer lavere innendørs støyverdier lavere enn 30 dBA (døgnekvivalent) hos 
nærmeste nabo.  Med nattestid menes mellom kl. 2200 og 0600 alle dager. 

2012 – Støykartlegging T-1442 Alvim havn, rapport av Brekke & Strand (2013)

Det ble da beregnet et støynivå ved nærmeste bolig på Lden=52 dB og Lnight=45 dB. Beregningene var 
basert på utskiping av tømmer (70.000 m3 per år), lasting av salt (20.000 tonn pr. år), stykkgods/bulk 
(5.000 tonn pr. år), og korn (60.000 tonn pr. år). Dette ble anslått 67 skipsanløp per år og en driftstid på 800 
timer per år. I beregningene var det også lagt inn støy fra mekanisk verksted, lagervirksomhet og kornsilo. 
Dagens situasjon (2012) var vurdert som dimensjonerende i en prognose frem over i tid på 30 år.

2015 – Strategisk støykartlegging; Vurdering om kartleggingspliktige havner i Borg Havn

Ingen havner knyttet til Borg Havn i Fredrikstad/Sarpsborg har en rimelig mulighet for at støynivået ved mest 
utsatte boligeiendom overskrider Lden= 55 dB eller Lnight= 50 dB.



Støykart Alvim - årsmiddel



Støykart Alvim – oktober/november 
(tørking av korn)


