
 

 

EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF
 

 

 
 

INNKALLING 

 
 
Foretak:  Eigersund Næring 

og Havn KF 
   

Møtested:  Formannskapssalen     
Dato:  22.10.2015  Tidspunkt:  Kl. 12:30 
 

 
ORIENTERINGER: 

Kl. 12.30: Plansjef Dag Kjetil Tonheim og Peter E. Sonnenberg orienterer om områdeplan 
                  for Kaupanes 
Kl. 13.00: Daglig leder for Nordsjøveien Margareth Idsø orienterer om Nordsjøveien 
 
 

 

 

Saksliste: 
Sak nr.  Sakstittel   

030/15  Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havns 
møte 19.06.2015 

      

031/15  Områdeplan for Kaupanes        
032/15  RogAlliansen ‐ Delrapport nr.1. Eventuelt videre samarbeid.       
033/15  Turistkontoret sommersesongen 2015       
034/15  Medlemsskap i Nordsjøveien       
035/15  Økonomirapport for Eigersund Næring og Havn KF for perioden 

januar ‐ september 2015 
      

036/15  Budsjettkontroll og trafikkstatistikk pr. 3. kvartal 2015       
037/15  Referatsaker til Eigersund Næring og Havns møte 22.10.2015       
038/15  Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havns møte 

22.10.2015
      

039/15  Lønnsforhandlinger  U.off. 

 
 
Eigersund, 16. oktober 2015 

 
Leif Erik Egaas 
Styreleder 

Randi S. Haugstad 

  Randi S. Haugstad 
  Sekretær 
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Administrative meldinger – Innkalling av varamedlemmer: 
 
Vær oppmerksom på at den enkelte representant selv er ansvarlig for å følge med på eventuell 
inhabilitetsproblematikk i den enkelte sak. Den enkelte representant må selv kontrollere om det 
foreligger inhabilitet i noen saker og eventuelt varsle om dette til møtesekretæren. Dette uavhengig 
av om det har vært inhabilitet ved tidligere behandlinger av saken(e). 
 
‐ Eventuelle forfall meldes til tlf. 993 96 623 til Randi Haugstad 
‐ Følgende varamedlemmer innkalles, andre møter kun etter nærmere avtale: 
 
 

Sak 039/15 – Lønnsforhandlinger er unntatt off. og sendes kun møtende medlemmer 
 
 
Møtet er åpent for publikum og holdes i formannskapssalen der det er installert teleslynge. Enkelte 
saker kan imidlertid, helt eller delvis, være unntatt offentlighet på grunn av lovbestemt taushetsplikt. 
Dette vil i så fall fremgå av sakslisten. Publikum som ønsker å følge en sak må beregne å være tilstede 
fra møtets start, da saksrekkefølgen kan bli endret uten varsel. 
 
Komplette saksdokumentene er utlagt i ekspedisjonen i Rådhusets 4 etasje, biblioteket og på 
kommunens internettsider www.eigersund.kommune.no/politisk.  Kopi av saksdokumentene kan fås 
ved henvendelse til Politisk sekretariat i rådhusets 4. etasje. 
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Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg 
Dato:  11.10.2015 
Arkiv: : FE ‐ 033 
Arkivsaksnr.: 15/2916 
Journalpostløpenr.: 15/29621 

Avdeling:
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E‐post: 

Politisk sekretariat
ENHET 
Randi Haugstad 
Politisk sekretær 
51 46 80 24 
randi.haugstad@eigersund.kommune.no 

   
  

 
 
 

Saksnummer  Foretak  Møtedato 

030/15 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

22.10.2015 

 
 

Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havns møte 
19.06.2015 
 
Protokoll fra forrige møte legges frem for endelig godkjenning.
 
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
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MØTEPROTOKOLL 

 
 

Utvalg: Eigersund Næring og Havn KF 

Møtedato: 18.06.2015 Møtested: Formannskapssalen 

Tidspunkt: Kl. 12:30 - 14:40   

Sak – fra / til: 024/15 – 029/15 
 
 

Følgende medlemer møtte: Parti 
Bodal, Kjetil ans 
Stangeland, Odd AP 
Fredriksen, Liv bru 
Røkenes, Harald bru 
Hestnes, Geir H 
Sæstad, Alf Tore KrF 
Hoås, Anette V 
 
 

Forfall Parti Følgende vara møtte Parti 
Stornes, Siri Skaar bru Rogstad, Kolbjørn bru 

 
  
 
Merknader til møtet: 

 Anette Hoås (V) møtte kl. 13.00 og var dermed ikke med på behandling av sak 024/ - 
Godkjenning av protokoll - og 025/15 Søknad om leie av grunnareal på Kaupanes 
industriområde. 

 Kl. 14.30: Multiconsult v/Leif Arne Hellvik orienterte om reparasjon /ny kai og utdyping  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Stangeland, Odd 
Styreleder 

 

      Haugstad, Randi 
 Utvalgssekretær 

 
 

 EIGERSUND NÆRING OG HAVN KF 
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Saksliste 

Sak nr. Sakstittel 
Åpen/Lukke
t 

024/15 
Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havns 
møte 20.04.2015 Åpen 

025/15 Søknad om leie av grunnareal på Kaupanes industrområde Åpen 
026/15 Budsjettkontroll og trafikkstatistikk for 1. kvartal 2015 Åpen 
027/15 Innspill til Nasjonal Transportplan Åpen 
028/15 Møte med byggenæringen Åpen 

029/15 
Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havns møte 
18.06.2015 Åpen 

 
 

Side 5 av 118



3 
 

 

 

024/15 Godkjenning av møteprotokoll fra Eigersund Næring og Havns møte 
20.04.2015 
 
Protokoll fra forrige møte godkjennes. 
 
 
18.06.2015 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
Votering: 
Protokollen enstemmig godkjent. 

 
 
ENH- 024/15 Vedtak: 
 

Protokoll fra forrige møte godkjennes. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 

 
 
 

025/15 Søknad om leie av grunnareal på Kaupanes industrområde 
 

Forslag til vedtak: 
1. Egersund Energy Base A/S får leie 350 kvm grunnareal knyttet til brakkeriggen og 200 kvm 

uteareal ved inngangspartiet. Totalt 550 kvm. 
2. Forutsetningen er at de forestående planene blir realisert og at brakkeriggen brukes til 

aktivitet knyttet til utbygging på Kaupanes. 
3. Egersund Egersund Energy Base A/S tilbys samme vilkår med hensyn til leiepris, 

forskuddsvis betaling og opprydding etterpå som Aker. Styret har tidligere stilt krav om 
bankgaranti. Det forutsettes derfor at det stilles bankgaranti for betaling av leie, samt 
opprydding etterpå. 

4. Leietiden begrenses til anleggsperioden , og termineres senest 1.juli 2017. 
5. Det forutsettes derfor at det etableres vann og avløp, samt godkjenning for bruk av 

brakkeriggen ved at de nødvendige tillatelser fra bygningsmyndighetene innhentes. 
6. Leietaker får velge mellom to alternativer 

a. Brakkeriggen står hvor den er plassert i dag. Foretaket kan si opp leieavtalen med 
tre måneders varsel. Kostnaden ved flytting og opprydding bæres av leietaker 

b. Brakkeriggen blir flyttet til området som havnefogden har foreslått (se vedlegg). 
Kostnaden ved flytting bæres av leietaker. Foretaket kan ikke si opp leieavtalen i 
leieperioden under forutsetning av at vilkårene i leiekontrakten oppfylles. 

7. Realisering av opsjonsavtalen og bygningsmyndighetenes vurdering av en eventuell 
byggesøknad behandles og vurderes uavhengig av denne leiekontrakt. 
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18.06.2015 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
Votering: 
Forslag til vedtak vedtatt med 6 stemmer mot 1 stemme (Kjetil Lycke Bodal, ans.repr.) 

 
 
ENH- 025/15 Vedtak: 
 

Egersund Energy Base A/S får leie 350 kvm grunnareal knyttet til brakkeriggen og 200 kvm 
uteareal ved inngangspartiet. Totalt 550 kvm. 

1. Forutsetningen er at de forestående planene blir realisert og at brakkeriggen brukes til 
aktivitet knyttet til utbygging på Kaupanes. 

2. Egersund Egersund Energy Base A/S tilbys samme vilkår med hensyn til leiepris, 
forskuddsvis betaling og opprydding etterpå som Aker. Styret har tidligere stilt krav om 
bankgaranti. Det forutsettes derfor at det stilles bankgaranti for betaling av leie, samt 
opprydding etterpå. 

3. Leietiden begrenses til anleggsperioden , og termineres senest 1.juli 2017. 
4. Det forutsettes derfor at det etableres vann og avløp, samt godkjenning for bruk av 

brakkeriggen ved at de nødvendige tillatelser fra bygningsmyndighetene innhentes. 
5. Leietaker får velge mellom to alternativer 

a. Brakkeriggen står hvor den er plassert i dag. Foretaket kan si opp leieavtalen 
med tre måneders varsel. Kostnaden ved flytting og opprydding bæres av 
leietaker 

b. Brakkeriggen blir flyttet til området som havnefogden har foreslått (se vedlegg). 
Kostnaden ved flytting bæres av leietaker. Foretaket kan ikke si opp leieavtalen i 
leieperioden under forutsetning av at vilkårene i leiekontrakten oppfylles. 

6. Realisering av opsjonsavtalen og bygningsmyndighetenes vurdering av en eventuell 
byggesøknad behandles og vurderes uavhengig av denne leiekontrakt. 

Vedtakets stemmetall fremgår av voteringen. 
 
 

 
 
 

026/15 Budsjettkontroll og trafikkstatistikk for 1. kvartal 2015 
 

Forslag til vedtak: 
Budsjettkontroll for 1. kvartal 2015 tas til orientering.   

 
 
18.06.2015 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
LIV FREDRIKSEN (BRU) foreslo: 
"Styret ber om å få fremlagt tertialrapporter for hele foretaket." 

 
Votering: 
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Forslag til vedtak med Fredriksens forslag til nytt punkt enstemmig vedtatt. 

 
 
 
ENH- 026/15 Vedtak: 
 
1. Budsjettkontroll for 1. kvartal 2015 tas til orientering.   
2. Styret ber om å få fremlagt tertialrapporter for hele foretaket. 

 
Vedtaket er enstemmig. 

 
 

 
 
 

027/15 Innspill til Nasjonal Transportplan 
 

Forslag til vedtak: 
1. Styret for Eigersund Næring og Havn KF ber Eigersund kommune om å arbeide for å få ny 

bro til Eigerøy inn i nasjonal transportplan. 
2. Begrunnelsen er at broen fremstår som en flaskehals for trafikken over havnen. Foretaket 

arbeider aktivt får å øke trafikkgrunnlaget på havna i form av markedsføring og 
investeringer. Formålet er å styrke konkurransekraften til næringslivet samt å legge til rette 
for mer gods fra vei til sjø. For å lykkes med dette arbeidet er det viktig at transport på vei 
og sjø blir satt i sammenheng. 

 
 
18.06.2015 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
LIV FREDRIKSEN (BRU) foreslo nytt punkt 1: 
"Styret for Eigersund Næring og Havn KF ber om at ny bro til Eigerøy innarbeides i nasjonal 
transportplan." 

Nytt punkt 2: 
Styret for Eigersund Næring og Havn KF anbefaler at Eigersund kommune tar med et punkt om 
Eigerøy bro inn i innspill til nasjonal transportplan." 

 
LIV FREDRIKSEN (BRU) viste til forslaget og sa at punkt 2 ikke er et selvstendig punkt. Hele forslaget 
bør kun være ett punkt. Styret støtter Fredriksens merknad. 
 
Styret ønsker at høringsforslaget sendes direkte, og ikke gjennom Eigersund kommune 

 
Votering: 
Fredriksens forslag til punkt 1 enstemmig vedtatt mot 0 stemmer for innstillingen. 
Fredriksens forslag til punkt 2 enstemmig vedtatt. 
Innstillingens andre avsnitt ble enstemmig vedtatt. 
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ENH- 027/15 Vedtak: 
 

Forslag til vedtak: 
1. Styret for Eigersund Næring og Havn KF ber om at ny bro til Eigerøy innarbeides i nasjonal 

transportplan. 
2. Styret for Eigersund Næring og Havn KF anbefaler at Eigersund kommune tar med et punkt 

om Eigerøy bro inn i innspill til nasjonal transportplan. 
 
Begrunnelsen er at broen fremstår som en flaskehals for trafikken over havnen. Foretaket 
arbeider aktivt får å øke trafikkgrunnlaget på havna i form av markedsføring og 
investeringer. Formålet er å styrke konkurransekraften til næringslivet samt å legge til rette 
for mer gods fra vei til sjø. For å lykkes med dette arbeidet er det viktig at transport på vei og 
sjø blir satt i sammenheng. 

 
Vedtaket er enstemmig. 
 
 

 
 
 

028/15 Møte med byggenæringen 
 

Forslag til vedtak: 
Saken legges med dette fram til drøfting og  eventuelt  vedtak. 
 

 
 
18.06.2015 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
KOLBJØRN ROGSTAD (BRU) stilte spørsmål om det hadde vært nyttig at det også ble arrangert et 
møte som var havnerelatert. 

DAGLIG LEDER svarte at dette er noe han vil jobbe med, og anser våren 2016 som tidspunkt for et 
møte. 

---- 0 ---- 

STYRELEDER ODD STANGELAND (AP) foreslo: 
"Saken tas til orientering." 

Votering: 
Styreleders forslag enstemmig vedtatt. 

 
ENH- 028/15 Vedtak: 
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Saken tas til orientering. 

Vedtaket er enstemmig. 

 
 

 
 

029/15 Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havns møte 
18.06.2015 
 
Spørsmål og orienteringer: 
 
 
18.06.2015 Behandling i Eigersund Næring og Havn KF 
 
STYRELEDER ODD STANGELAND (AP) viste til rullering av kommuneplanen som nå er ute på høring. 
Hvordan kan foretaket påvirke planen med tanke på næringsarealer.  

 
 
DAGLIG LEDER LARS KOLNES orienterte om sommerbåten som ankommer Egersund 31. juli, kl.14.00. 
Det er sendt ut oppfordring til folket om å komme med innspill. 

 
 
DAGLIG LEDER LARS KOLNES viste til forretningsplanen som styret ønsker, og sa at denne kan knyttes 
opp mot RogAlliansen. Vil jobbe videre med denne. 

 
 
DAGLIG LEDER LARS KOLNES orienterte om studieturen til Esbjerg. Datoen for turen er 23. - 25. 
september 2015. Nå gjenstår å ta kontakt med aktørene i Esbjerg. 

 
 
DAGLIG LEDER LARS KOLNES orienterte om turistinformasjonen som nå ha blitt bemannet med to 
personer, i tillegg er det en reserve. Flyktningetjenesten bidrar også med to peroner som hjelper til. 
Tidsrommet turistinformasjonen holder åpen er fra 29. juni til 21. august.  
 
 
LIV FREDRIKSEN (BRU) viser til avisomtale når det gjelder turistinformasjonen og de begrensede 
åpningstidene. Det ble et uheldig lederinnlegg som ble lagt frem i media. Er det mulig å få til 
informasjon som ikke krever bemanning? Hva med elektronisk informasjon eller en skjerm som viser 
hva som finnes i Dalane? 
 
 
ENH- 029/15 Vedtak: 
 

Det ble ikke fattet vedtak i saken. 

 

Side 10 av 118



Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg  
Dato:  13.10.2015 
Arkiv: :FA ‐ P30, FE ‐ 037, FA ‐ L12 
Arkivsaksnr.:14/988 
Journalpostløpenr.:2015030021 

Avdeling:
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E‐post: 

Eigersund næring og havn KF 
Stab næring og havn 
Lars Kolnes 
Daglig leder 
51 46 80 65 
lars.kolnes@eigersund.kommune.no 

     

 
 

Saksnummer  Utvalg/komite  Møtedato 

  Eigersund Næring og Havn KF   
 

 
 

Områdeplan for Kaupanes 
 

Sammendrag: 
Arbeidet med områdeplanen er kommet godt i gang. Dette arbeidet skal skje i nært samarbeid med 
de berørte parter og styret for Eigersund Næring og Havn KF. Kommunen er planmyndighet. 
Forslaget til områdeplan utarbeides av Norconsult på vegne av Eigersund kommune. Daglig leder i 
Eigersund Næring og Havn KF deltar i dette arbeidet. 

 
 

Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 
 

Saksgang: 
Behandles av styret. 
 

Daglig leders vurdering: 
Det er viktig å få styringssignaler tidlig i prosessen. Styret inviteres med dette til å komme med 
innspill både til prosess og innhold. Utkastene blir presentert i møtet av plansjef Dag Kjetil Tonheim 
og Peter Erwin Sonnenberg. 
 
Foreløpige utkast til områdeplan for Kaupanes legges med dette fram for innspill og drøfting. 
 
 
 

Alternative løsninger:  
[Skriv her] 
 
 
 
 
Dokumenter ‐ vedlagt saken: 
 
 
 

 
 
 

 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 
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Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 

10.09.2015 Multiconsult Signert endringsmelding - ny kai og reparasjon av cellespunt 
Hovland Ferjeterminal - varsel om endring i oppdrag 

12.01.2015 PROCON  Stavanger AS Hovland ferjekai - ny kai og reparasjon av cellespunt - 
ordrebekreftelse 

20.01.2015 PROCON  Stavanger AS Hovland fergekai - ny kai og reparasjon av cellespunt - 
vurdering av løsning 

10.09.2014 Multiconsult AS Avlysning av anbudskonkurranse for reparasjon fergeterminal 
Kaupanes 

07.05.2014 Havnestyret Utskrift av møtebok - Eigersund havnestyre 13.02.14 - 
Forprosjekt ny kai og reparasjon av cellespunt Hovland 
ferjeterminal 
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Eigersund Næring og Havn KF – Saksframlegg  
Dato:  13.10.2015 
Arkiv: :FA ‐ U01, FA ‐ P01, TI ‐ &10, TI ‐ 
&40 
Arkivsaksnr.:14/1384 
Journalpostløpenr.:2015029995 

Avdeling:
Enhet: 
Saksbehandler: 
Stilling: 
Telefon: 
E‐post: 

Eigersund næring og havn KF 
Stab næring og havn 
Lars Kolnes 
Daglig leder 
51 46 80 65 
lars.kolnes@eigersund.kommune.no 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

RogAlliansen ‐ Delrapport nr.1. Eventuelt videre samarbeid. 
 

Sammendrag: 
Fase 1 i samarbeidet innen RogAlliansen er nå sluttført. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom 
Eigersund Næring og Havn KF, Risavika Havn A/S, Stavangerregionen Havn IKS, Haugaland 
Næringspark A/S, Karmsund Havn IKS og SANDNES Havn KF. 

Målet for prosjektet har vært å se på mulighetene for samhandling for å gjøre sjøtransport mer 
konkurransedyktig, slik at en oppnår å få mer gods flyttet fra vei til sjø. Prosjektet har innenfor de 
rammer og den tid som var tilgjengelig forsøkt å sannsynliggjøre de potensielle volumer som kan 
egne seg for overføring. En har også sett på muligheter for synergier gjennom samhandling. I første 
rekke kan det være et markedssamarbeid, men det kan også være felles oppgaver som en kan 
samarbeide om . 

Når det gjelder ytterligere informasjon om det konkrete arbeidet i fase 1 vises det til rapporten som 
er lagt ved som vedlegg. 
 
 

 
 

1. Forslag til vedtak: 
Den framlagte rapporten tas til orientering. 

2. Eigersund Næring og Havn KF deltar i fase 2 i prosjektet. 
3. Kostnadene på inntil kr 125.000 finansieres over budsjettet for 2016. 

 
 

 
 
 

Saksgang: 
Avgjøres av styret 

 
 
Andre opplysninger / fakta i saken: 
Videre fremdrift: 
Delrapport nr. 1 er lagt fram for styrene i de samarbeidende havnene. Styrene har behandlet 
rapporten, og de ønsker å fortsette samarbeidet. Spørsmålet er om Eigersund Næring og Havn KF 
skal være med i neste fase. Fase 2,som skal være avsluttet i juni 2016,skal analysere og konkretisere 
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hvilke områder som kan omfattes av et samarbeid, og hvilken betydning et slikt samarbeid kan ha for 
å nå målet om mer gods over fra vei til sjø. Det må tidlig i prosjektfasen foretas en prioritering av 
områdene basert på markedet og havnenes egne vurderinger, slik at ressursene i prosjektet kan 
brukes hvor det antas å gi best effekt. 
 
Prosjektet anses som så interessant at det er tildelt midler fra Samferdselsdepartementet til neste 
fase. Her vil en gå dypere inn i materien og konkretisere områder som kan være egnet for samarbeid 
og hvilke effektiviseringsgevinster dette kan innebære. Totalsummen for fase 2 er 1.5 millioner 
kroner hvorav departementet har 
bevilget 750.000 kr. Kostnaden ved fase 2 vil da være 1/6 av 750.000 kroner. Det antas at også eget 
arbeid fra den enkelte havn regnes med. Følgelig vil kostnaden trolig bli noe lavere. 
Tildelingsbrevet fra Samferdselsdepartementet lagt ved som vedlegg. 
 

Daglig leders vurderinger: 
Daglig leder slutter seg til vurderingene fra Samferdselsdepartementet og styrene for de andre 
havnene. Prosjektet har stor samfunnsmessig betydning. Et bredt samarbeid er nødvendig dersom en 
skal nå målsettingen om mer gods over fra vei til sjø. 
 
Daglig leder legger fram saken for styret med anbefaling om å treffe det fremlagte forslaget til 
vedtak. 
 

Alternative løsninger:  
[Skriv her] 
 
 
 
 
Dokumenter ‐ vedlagt saken: 

427837  Tilsagn om tilskudd til havnesamarbeid i 2015 

427820  Rogalliansen ‐ Rapport 14082015 

 
 
 

 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 
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KYST VERK ET
HOVEDKONTORET

Stavangerregionen Havn 11<5
v. Merete Eik
Strandkaien 46
4005 STAVANGER
(posttstavanger.havn.no)

Deres ref.; Vår ref.: Arlciv nr.: Saksbehandler Dato:
201414868-36 453 Erika Moden Støylen 01.06.2015

Tilsagn om tilskudd til havnesamarbeid i 2015

Det vises til søknad av 30. mars 2015 om statlig tilskudd til havnesamarbeid mellom
Stavangerregionen Havn IKS og Eigersund Næring og Havn KF. Haugaland Næringspark
AS, Karmsund Havnevesen 11<5, Risavika havn AS og Sandnes havn KF.

Prosjektet er vurdert i henhold til Statsbudsjettets kapittel 1360, post 71 og
Samferdselsdeparternentets Retningslinjer for tilskudd til havnesamarbeicf. Kystverket har
vedtatt tilsagn om tilskudd nå inntil 750 000 kroner tilsvarende 50 prosent av de samlede
støtteberettigede og dokumenterte prosjektkostnadene. Tilsagnet om tilskudd er gyldig til
31. desember 2015 og gis til:

Navn: Stavangerregionen Havn IKS
Adresse: Strandkaien 46. 4005 Stavanger
Organisasjonsnummer: 871 185 212
Sankicontonummer: 81600721445
Beløp: 750 000 kroner
Kontaktperson: Merete Eik
Telefonnummer: 901 84600

Eventuell endring av kontaktperson skal varsles Kystverket.

I henhold til innvilget søknad skal samarbeidspartene i prosjektet kartlegge og konkretisere
samarbeidsornråder for en fremtidig implementering av RogAlliansen; et utstrakt
havnesamarbeid mellom ovennevnte havner.

Formålet er à posisjonere og utvikle havnene i regionene i tråd med utviklingen for øvrig,
for à kunne sikre regionen en sammenhengende god landbasert og sjørelatert infrastruktur.

Tilskuddsordningen for havriesamarbeid er rettet mot havnesamarbeid som har til formål å
øke andelen av gods som fraktes på sjø. For à oppnå mer gods på sjø må sjøtransportens

Hovedkontoret-Kvstto,altningsavaeJjqgen
Sentral postadresse: Kystverket Telefon: +47 07847 InterTiett; www.kystverket.no

Poetboks 1502 Telefaks: +4770231008 E-post: postkystverket.no
6025 ÅLESUND

For beseksadresse se www.kystverket.no Sanlcgiro: 76940506766 Crg.nr.: NO 674 763 242

BrSV akskorrespofldanse og e-post bes adressart lii Kystverket, ikke (il avdeling eller enkeltperson
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konkurranseevne styrkes. Dette kan oppnås gjennom samarbeidsiøsninger som gir bedre
transportkvalitet og!eller reduserte kostnader for brukerne, og bidrar Iii en samlet sett mer
effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser. Kystverket har vurdert at ovennevnte prosjekt
er i tråd med ordningens hensikt

Tilskuddet tildeles under forutsetning av at prosjektet blir gjennomført i henhold til innvilget
søknad samt vedlagte Vilkår for tilskudd til havnesamarbeid og
Samferdselsdepartementets Retningslinjer for tilskudd til havnesamarbeid.

Utbetaling av prosjektmidler forutsetter at prosjektet blir gjennomført og sluttrapportert
innen 30. november 2015. Rapporten må inneholde rapport&ng på målene, samt
tilhørende aktiviteter angitt under kostriadsoverslaget i søknad. Dersom reelle kostnader
blir mindre, reduseres tilskuddet tilsvarende til 50 prosent av medgåtte støtteberettigede
kostnader.

Tilsagn om tilskudd og/eller avslag pä søknad om tilskudd anses som et enkeltvedtak og
kan påklages, jf. forvaltningslovens § 28. Klagen må fremsettes skriftlig og sendes
Kystverket innen tre uker fra mottatt avslag. Klager har rett til å se sakens dokumenter, jf.
forvaltningslovens § 18 og 19. Dersom Kystverket opprettholder avslaget sendes klagen
videre til Samferdselsdepartementet tor endelig behandling.

Det bes om at vedlagte bekreftelse på aksept av vilkår for tilsagnet signeres og oversendes
Kystverket innen 15. juni2015.

Med hilsen

Per Jan Osdal Erika Marlen Støylen
assisterende kystdirektør rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg
1. Vilkår for tilskudd
2. Aksept på tilsagn (sendes til Kystverket)
3. Aksept på tilsagn ehoIdes av tilskuddsrnottaker)
4. Samferdselsdepartementets Retningslinjer for tilskudd til havnesamarbeid
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Retningslinjer for tilskudd til havnesamarbeid
Fastsatt av Samferdselsdepartementet 12.2.2015.
Retningslinjene er utarbeidet i henhold til § 8 i Reglement for økonomistyring i Staten,
fastsatt 12. desember 2003 med endringer senest 8. juni 201009 kapittel 6 i Bestemmelser
om økonomistyring i staten, fastsatt av Finansdepartementet 12. desember 2003, med
endringer senest 18. september 2003.

Tilskuddsordningen finansieres over statsbudsjettets kapittel 1360, post 71.

1. Mål for ordningen
Målet med ordningen er å støtte havnesamarbeid som stimulerer til mer gods på sjø.

Tilskuddsordningen skal legge til rette for at sjøtransportens konkurranseevne styrkes ved
at havnene etablerer samarbeidsløsninger som gir bedret transportkvalitet og reduserte
kostnader for brukerne, med hensikt å føre til samlet sett mer effektiv utnyttelse av
samfunnets ressurser.

2. Målgruppe
Ordningens målgruppe er havner, kommuner, fylkeskommuner og private bedrifter. Også
kommuner som ikke har sjeområde og/eller havn kan delta der det er hensiktsmessig.

3. Kriterier for måloppnåelse
Måloppnåelse vurderes ved å evaluere prosjektenes betydning for å få mer gods på sjø.

Det vil være aktuelt å vurdere om ordningen vil
- styrke sjøtransportens konkurranseevne
- stimulere til etablering av samarbeidsløsninger som gir redusert ogfeller forenklet
avgifter for havnebrukere og/eller forenklet avgiftstruktur.

4. Tildelingskriterier
Tildeling av støtte skjer på grunnlag av skriftlig søknad.

Støtte over kapittel 1360, post 71 forutsetter at prosjektet vil bidra til å øke godstransport
pâ sjø. Havner/kommuner som søker om midler må inngå samarbeid som har dette som
mål.

Prosjektene som støttes skal ikke gi enkeltbrukere eksklusive rettigheter. Søkere vil ha et
selvstendig ansvar for å overholde konkurranseloven § 10, § 11, samt EøS-avtalens
artikkel 53 og 54.

Hovedkontoret - Kystforvaltriingsavdehngen

Sentral postadresse: Kystverket Telefon: +47 07847 Internett: iw.kystverket.no
Postboks 1502 Telefaks: +4770231008 E-post: post@kystverket.na
6025 ALESUNO

For besek5adresse se www.IçystverkeLno Bankgiro: 76940506766 Org.nr: NO 874 783 242

Brev sakskorrespondanse og e-poet bes adressert til Kystverket. ikke til avdeling eller enkeltperson
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Prosjektet skal ha ån prosjekteier som er juridisk ansvarlig og må
- ha deltakere fra minst to eller flere havner og/eller kommuner
- ha en egenfinansiering på minst 50 pst. av prosjektkostnaden
- ha som mål å bidra til mer gods på sjø
- ha sarnarbeidsordninger av varig karakter, dvs, utover perioden det gis støtte
- bidra til at sjøtransportens konkurranseevne styrkes gjennom økt transportkvalitet
og!eller reduserte kostnader for brukerne, og der igjennom et mer
konkurransedyktig prisnivå for sjøtransporten

Det vil telle positivt i vurderingen av tildeling om prosjektet
- identifiserer konkrete godsstrømmer og bidrar til at disse går på sjø
- har et nasjonalt/internasjonalt perspektiv
- bidrar til økt fyilingsgrad i skip
- inneholder konkrete planer om å etablere IKS eller AS. Eller eventuelt andre
permanente samarbeidsløsninger/sammenslåinger

Søkere vil bli prioritert innenfor rammen av den årlige bevil9ningen etter i hvor stor grad
tilskuddsordningens mål vil ivaretas.

5. Saksgang
Kystverkets hovedkontor behandler mottatte søknader. Svar på søknad om tilskudd vil bli
sendt ut 1. juni. De som fàr tilsagn om tilskudd, må bekrefte tilsagn skriftlig senest 15Juni.

5.1 Krav til søknaden
Søknadsskjema skal benyttes ved søknad om tilskudd fra denne ordningen. Dette lastes
ned fra www.kystverket.no. Søknaden sendes til Kystverket elektronisk eller med brev
innen 1. april 2015.

For at søknaden skal komme i betraktning, forutsettes det at søker sannsynliggjør at
prosjektet vil bidra til å styrke sjøtransportens konkurranseevne overfor vei og å bidra til
mer gods på sjø. Søknaden må inneholde en finansieringsplan, jf. at tildeling av tilskudd
krever en egenfinansiering på minst 50 prosent av prosjektkostnadene. Videre må
søknaden inneholde en framdriftsplan som viser at tiltaket kan gjennomføres i
tilskuddsåret.

Det skal i søknaden gis spesifisert kostnadsoverslag over prosjektutgiftene. Det må
opplyses om kostnadsoverslaget bygger på kalkulerte kostnader eller anbud. Knytter det
seg stor usikkerhet til det framlagte kostnadsoverslaget, kan Kystverket kreve at det gis
nærmere informasjon før søknaden behandles.

5.2 Tilskuddsbrev
For innvilgede søknader utarbeider Kystverket et tilskuddsbrev. Tilskuddbrevet vil
inneholde:

• formål og beskrivelse av hva prosjektmidlene skal benyttes til
• spesifisert kostnadsoverslag
• tidsfrist for aksept av tilskudd
• vilkår som knytter seg til bruken av midlene, herunder krav til dokumentasjon før

tilskuddet utbetales
• utbetalingstidspunkt og utbetalingsrutiner
• krav til rapportering
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• opplysninger om at kontroll om midlene er brukt i henhold til bevilgning kan
gjennomføres

• klageadgang

Tilskuddsmottaker skal innen 15. juni 2015 bekrefte skriftlig at vilkårene for tildelt tilskudd
aksepteres.

5.3 Statsstettereglene
Tilskuddet gis etter reglene om bagatellmessig støtte regulert i EU-kommisjonens
forordning nr. 1407/213 av 18. desember 2013 tatt inn i Forskrift om unntak fra
notifikasjonsplikt for offentlig støtte av 14. november 2008 nr. 1213 § 2. Forordningen ble
publisert i De Europeiske Felleskaps Tidende den 24.12.2013 (RFT L 352).

Dette innebærer at den samlede støtte ikke kan overstige 200.000 Euro over en periode på
tre år. Det gis ikke bagatellmessig støtte til de samme kostnadene som er dekket ved
annen offentlig støtte. Før støtten kan utbetales skal det leveres en skriftlig erklæring om all
annen offentlig støtte til de samme støtteberettigede kostnadene som søker har mottatt
siste år eller de to foregående år.

5.4 Utbetaling
Anmodning om utbetaling av tilskudd sendes Kystverket. Tilskudd skal utbetales det året
det er bevilget.

Tilskuddet utbetales i sin helhet når prosjektet er ferdig eller som delutbetalinger i
prosjektperioden. Delutbetalinger skjer etterskuddsvis på grunnlag av dokumenterte
medgåtte utgifter og er begrenset til 75 % av det totale tilskuddet. Siste del av tilskuddet
utbetales når prosjektet er ferdig og må være basert på regnskapet. Krav til revisjon vil bli
vurdert og fastsatt ut fra type prosjekt og tilskuddsmottaker, samt risiko og vesentlighet.

Når vilkårene for øvrig er oppfylt og prosjektet er ferdigattestert, vil resttitskuddel, evt. hele
tilskuddet bli utbetalt.

Dersom tilskuddsmottaker ikke oppfyller de vilkårene som ligger til grunn for tilskuddet, kan
tilskuddet falle bort eller bli redusert. Er tilskuddet allerede utbetalt, kan Kystverket kreve
tilbakebetalt deler eller hele tilskuddet.

Eventuelle endringer i prosjektet skal være i samsvar med formål og godkjent av
Kystverket før oppstart av prosjektet. Tilskuddet vil kunne bortfalle helt eller delvis dersom
støttemottaker uten skriftlig forhåndssamtykke fra Kystverket endrer planen som ligger til
grunn for tilskuddet.

5.5 Endringer av prosjektets kostnader
Ved overskridelse av prosjektets budsjetterte kostnad, kan det ikke påregnes tilskudd til
finansiering av denne overskridelsen. Merkostnader utover tilskuddsgrunnlaget vil derfor
måtte dekkes av søker(ne).

Lavere prosjektkostnader enn budsjettert medfører reduksjon av tilskuddet tilsvarende
tilskuddprosenten. I særskilte tilfeller hvor kostnadsøkninger kan relateres til forhold
søker(e) ikke kan lastes for, kan det søkes om økt statiig tilskudd.
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5.6 Klageadgang
Tilsagn om tilskudd og/eller avslag på søknad om tilskudd anses som et enkeltvedtak og
kan påklages, jf. forvaliningslovens § 28. Klagen må fremsettes skriftlig og sendes
Kystverket innen tre uker fra mottatt avslag. Klager har rett til å se sakens dokumenter, jf.
forvaltningslovens § 18 og 19. Dersom Kystverket opprettholder avslaget sendes klagen
videre til Samferdselsdepartementet for endelig behandling.

6. Oppfølgirig og kontroll
I henhold til Bevilgningsreglementet i staten § 10 annet ledd har tilskuddsforvalter adgang
til å føre kontroll med at midlene benyttes efter forutsetningene. Kystverket kan iverksette
kontroll for å påse at vilkårene for tilskuddet overholdes. Kystverket kan kreve midler
tilbake dersom disse ikke er benyttet etter forutsetningene.

Behovet for oppfølging av det enkelte prosjekt vil bli vurdert individuelt og orientert om i
tilskuddsbrevet. Dette innbærer blant annet at frekvens pà rapportering vil variere. Det
gjelder også utbetaling og behov for regnskapsrevisjon.

6.1 Rapportering
tilskuddsmottaker forplikter seg til å rapportere på de mårene, samt tilhørende aktiviteter
som er nedfelt i vedtaket om tilskudd.

Ordningens målsetning kan i noen tilfeller påvirkes av faktorer som ikke lar seg måle.
Rapportering skal i slike tilfeller inkludere en vurdering av sannsynligheten for at tilskuddet
har bidratt til økt godstransport på sjø.

Rapportering og evaluering skal rapporteres på samme kontoplan som kostnadsoverslaget.
Regnskapet skal settes opp slik at det kan sammenliknes med de enkelte postene i
kostnadsoverslaget som ligger til grunn for statstilskuddet, jf. pkt. 7. Eventuelle avvik fra
søknaden skal kommenteres. Tilskuddsmottaker skal også rapportere på punktene angitt
under tildelingskriterier.

6.2 Revisjonskrav
Riksrevisjonen har til enhver tid adgang til å iverksette kontroll med at midlene brukes etter
forutsetningene, jf. Lov av 7.mai 2004 nr. 21 om Riksrevisjonen § 12.

7. Evaluering
Kystverket har ansvaret for å planlegge og gjennomføre evalueringer av aktiviteter
finansiert over statsbudsjettet kapittel 1360, post 71. Evalueringer skal gjennomføres for å
få informasjon om tilskuddsordningen er effektiv i forhold td ressursbruk, organisering og
fastsatte mål.
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Forord 

I Rogaland er det igangsatt et prosjekt som har som formål å få til et utstrakt 

samarbeid mellom fem havner og en næringspark i regionen. Det er initiert på 

bakgrunn av anbefalinger fra Nasjonal Transportplan (NTP) og Nasjonal 

Havnestrategi. Prosjektet har fått navnet RogAlliansen. De seks er Eigersund 

Næring og Havn KF, Haugaland Næringspark AS, Karmsund havnevesen IKS, 

Risavika Havn AS, Sandnes Havn KF og Stavangerregionen Havn IKS. 

Rapporten er en dokumentasjon av prosjektets fase 1, der hovedfokus har vært 

hvilke områder man skal samarbeide innenfor, hvorfor man bør starte et 

havnesamarbeid, og sammenhengen mellom tiltak og mål. Det vil i en eventuell 

neste fase bli gått mer inngående inn i hvordan arbeidet skal gjennomføres. 

Rapporten er utarbeidet av Civitas AS ved Gaute Taarneby. Hovedkontakt-

personer i RogAlliansen har vært Merete Eik i Stavangerregionen Havn og 

Thor Thingbø i Sandenes Havn. I tillegg til nevnte har David Ottesen i Risavika 

Havn, Tore Gautesen i Karmsund Havn, Lars Kolnes i Eigersund Havn og 

Gunnar Stakkestad i Haugaland Næringspark inngått i en styringsgruppe. 

Prosjektet fremstår som både innovativt og banebrytende, og kan sette standard 

for andre havner.  
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1 Sammendrag og anbefalinger 

RogAlliansen er et samabeidsprosjekt mellom de største havnene i Rogaland og 

har overføring av gods fra veg til sjø som målsetting. Det er i en tidlig fase av 

prosjektet gjennomført sonderinger og sett på mulige samarbeidområder 

gjennom en felles prosjekt- og styringsgruppe. 

Det er enighet i prosjekt- og styringsgruppen om at samarbeidet kan ha to 

plattformer; marked og drift, og at et samarbeid på ulike nivåer innenfor IKT 

kan være en naturlig indirekte konsekvens. De to plattformene er ikke å se på 

som alternativer eller faser, men er områder for samarbeid hvor flere ting kan 

implementeres samtidig. Det er imidlertid et uttrykt ønske om å starte innenfor 

marked. 

De to plattformene er nærmere beskrevet nedenfor. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Områder for samarbeid 

 

 

 

 

 

 

Marked Drift 
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1.1 Marked 

Det er et regionalt, nasjonalt og internasjonalt fokus på få overført gods fra vei 

til sjø. Havnene er identifisert som en viktig faktor her, men de er avhengig av 

støtte fra de store aktørene i bransjen, næringslivet og myndighetene.  

For å få utviklet sjøbasert godsfrakt kreves felles løft. RogAlliansen kan være et 

svært egnet verktøy for å få løftet og koordinert markedssamarbeidet til beste 

for både havnene, regionen og miljøet. En bedret tilbudsside (havner, linjer og 

distribusjonskanaler) vil stimulere til  et voksende marked for sjørelatert 

transport. 

Et samarbeid kan i så måte tjene havnene og de havnerelaterte aktørene, men 

vel så mye næringslivet i regionen. Det vil bedre forutsetningene for å 

videreutvikle det maritime clusteret i Rogaland. Det vil også gi bedre 

forutsetninger for den næringspolitiske satsingen i regionen, ved å forenkle 

strukturen og som en sterk enhet veilede nasjonale, regionale og lokale 

myndigheter i prioriteringer og valg av strategi. 

 

 

 

Figur 2 Potensielle områder for samarbeid innenfor marked 
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Det kan styrke havnene å få koordinert og økt markedskompetansen, noe som 

er vanskeligere med mange små aktører. RogAlliansen  kan være en egnet 

paraply og struktur for å kommunisere ut i markedet, samtidig som man får 

etablert en viktig kompetansepool. Et markedssamarbeid kan være et egnet 

verktøy for å få koordinert den godsrelaterte havnevirksomheten. 

Kunnskap og kompetanse er avgjørende for vekst og utvikling. Den må samles 

og den må tiltrekkes ved å fremstå attraktiv, spennende og fremtidsrettet. 

 

1.2 Drift 

Det er fire samarbeidsområder som prosjektet har hatt spesielt fokus på; felles 

logistikksenter, felles terminalselskap, felles ISPS senter og IKT/back-office. I 

tillegg er koordinerte og rasjonaliserte innkjøp en konsekvens og et sentralt 

element. 

 

 

 

Figur 3 Potensielle områder for samarbeid innenfor drift 

 

IKT/Back-
office 

Felles 
logistikk-

senter 

Felles 
terminal-
selskap 

Felles ISPS 
senter 

Felles 
(koordinerte) 

innkjøp 

Drift 

Side 28 av 118



 

ROGA LLIA NSE N  

9 

Logistikksenter  

Et felles logistikksenter kan være et felles kontaktpunkt for all sjøverts 

konvensjonell godstrafikk inn og ut av definerte havner i Rogaland. Bestilling 

av kaiplass og tilhørende tjenester, inkludert tollager, handling og 

agenttjenester. Senteret kan inkludere kaier i Risavika, alle kaier på Sandnes, 

alle kaier i Karmsund, Gismarvik og Egersund.  

I fase 1 kan en tillegge logistikksenteret å fakturere anløp, kai, ISPS og andre 

lignende vederlag. Dette felles logistikksenteret kan en så videreutvikle til å 

håndtere flere back-office funksjoner, spesielt knyttet til havnevaktfunksjoner 

for angjeldende kaier, samt fakturering av terminalhåndteringen, etc. For å 

lykkes med felles logistikksenter bør det etableres en felles IKT-plattform. 

Terminalselskap  

Et felles terminalselskap kan være den beste forutsetningen for å etablere og 

utvikle tids- og kostnadseffektive terminaler. Det er en trend i de fleste havner 

at en søker stordriftsfordeler ved å redusere antall operatører. Konkurransen er 

fortsatt godt nok ivaretatt gjennom konkurranse med andre større havner, veg 

og bane. 

Det er foreslått først å samle driften i to geografiske områder, Haugalandet og 

Stavanger/Jæren, før en eventuelt vurderer en større enhet. 

ISPS senter  

Et felles ISPS senter kan være nyttig og rasjonelt da alle havnene benytter 

betydelige ressurser for å ivareta sikringen innenfor sitt havneavsnitt og på hver 

enkelt terminal. Ett felles «ISPS centre of excellence» vil kunne redusere 

ressursbruken og kan derfor være en del av samarbeidet innenfor RogAlliansen. 

IKT og back-office 

Det kan etableres en felles driftenhet og database for alle IKT- og backoffice-

funksjoner. 

For RogAlliansen vil det være viktig å skape en felles forståelse for kundens 

behov.Felles datasystemer og kommunikasjonsplattform vil være de beste 

forutsetningene for dette. Det vil bedre og forenkle servicenivået på tjenester og 

støttefunksjoner, og det vil kunne redusere de administrative kostnadene så vel 

som investeringene. 

Det kan etableres en felles plattform og et samarbeid rundt IT og økonomi-

programmer, terminaloperativsystemer (TOS), og ikke minst datasikkerhet. Det 

kan være naturlig å etablere en felles hjemmeside (web), særlig i forhold til 

marked. 
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Et samarbeide kan omfatte alt fra administrasjon, innkjøp, lønn, regnskap, 

HMS, statisitkk og havnevakt. Det kan videre være en styrke å legge til rette for 

gode målstyringsystemer, som måler både effektivitet, lønnsomhet og 

kundetilfredshet. 

Innkjøp 

Felles og koordinerte innkjøp vil på mange måter være en naturlig konsekvens 

av flere av de foreslåtte tiltakene. Det vil bedre havnenes forhandlingsposisjon, 

samtidig som man unngår suboptimaliseringer og ”doble” investeringer. Et 

samarbeid vil muliggjøre en felles langsiktig strategi. 

1.3 Sammenheng mellom tiltak og mål 

Det har vært viktig for prosjektet å synliggjøre klare sammenhenger mellom 

tiltak og mål. Dette er gjort ved hjelp av flere modeller i rapporten. Effektene er 

ikke kvantifisert, men det er gjort overordnede vurderinger av potensialet for 

overføring av gods fra veg til sjø i Rogaland. En kvantifisering bør gjøres i en 

eventuell fase 2. 

Det har i prosjektets fase 1 primært vært fokus på hvorfor havnene bør inngå et 

samarbeid. Dette er oppsummert i avsnitt 1.5 nedenfor. 

1.4 Videre framdrift 

Prosjektet er tildelt midler av Kystverket for fase 2, etter å ha søkt om tilskudd 

til havnesamarbeid i 2015. Tilskuddsordningen er et resultet av ny Nasjonal 

Havnestrategi som ble fremlagt av regjerengen inneværende år. Tilskuddet 

dekker halvparten av en angitt kostnadsramme på 1,5 millioner kroner. 

Kystverket skriver blant annet i tilsagnet: 

Formålet er å posisjonere og utvikle havnene i regionene i tråd med utviklingen 

for øvrig, for å kunne sikre regionen en sammenhengende god landbasert og 

sjørelatert infrastruktur. 

Tilskuddsordningen for havnesamarbeid er rettet mot havnesamarbeid som har 

til formål å øke andelen av gods som fraktes på sjø. For å oppnå mer gods på 

sjø må sjøtransportens konkurranseevne styrkes. Dette kan oppnås gjennom 

samarbeidsløsninger som gir bedre transportkvalitet og/eller reduserte 

kostnader for brukerne, og bidrar til en samlet sett mer effektiv utnyttelse av 

samfunnets ressurser. Kystverket har vurdert at ovennevnte prosjekt er i tråd 

med ordningens hensikt. 
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Tilskuddet er tildelt under forutsetning av at prosjektet blir gjennomført i 

henhold til innvilget søknad, samt vilkår for tilskudd til havnesamarbeid og 

Samferdselsdepartementets retningslinjer.  

Fase 1 har vært et forprosjekt der man har diskutert og begrunnet mulige 

samarbeidsområder. Fase 2 er tenkt som et hovedprosjekt, hvor man går dypere 

inn og beskriver hvordan et samarbeid kan utformes. Det kan gjennomføres på 

to nivåer, hvor det arbeides parallelt med tiltak på kort sikt (prioritet) og lang 

sikt. 

Styringsgruppen ønsker å prioritere Marked. Samtidig utredes ulike 

samarbeids-muligheter innenfor drift videre. 

I søknaden er hovedprosjektet (fase 2) beskrevet som følger: 

1. Utarbeide og konkretisere samarbeidsområdene anbefalt i fase 1 

a) Marked; samarbeid innenfor marked 

b) Drift; samarbeid på drift- og støttefunksjoner (back office) 

c) Fellesenheter; etablering av felles logistikksenter og 

terminalselskap 

 
2. Beskrive hvordan samarbeidet kan iverksettes og felles administrative 

funksjoner kan etableres 

 

3. Foreta markedsvurderinger, beregne effekter (potensial) i etablerte (og nye) 

korridorer for overføring av gods fra vei til sjø 

 

4. Beregne økonomiske effekter av et samarbeid på ulike nivåer 

 

5. Vurdere juridiske utfordringer og muligheter 

 

6. Forslå ulike organisatoriske løsninger 

 

7. Etablere og lede arbeidsgrupper koordinert og i det enkelte havner for å 

utarbeide forslag til tilpassinger 

 

8. Beskrive eventuelle videre faser i prosjektet 

 

9. Utarbeide rapport som beslutningsgrunnlag 

Prosjektet skal fremlegges for respektive havnestyrer/styrer etter hver fase, som 

belsutningsgrunnlag for den videre fremdriften i prosjektet. 
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1.5 Potensielle fordeler og ulemper 

 

Samarbeid/tiltak Muligheter og styrker Trusler og svakheter 

Felles marked 

 

 

 

 

 

Regional markedsstrategi 

Større grad av samordning 

Økt markedskompetanse 

Økt konkurransekraft 

Felles profil/branding (merkevare) 

Forenklet markedstilgjengelighet 

Lett å markedsføre  

Økte markedsandeler og økt 

volum 

Økte inntekter 

Økt grad av sentralisering 

Flere mellomledd 

Vanskelig å koordinere ulike 

geografiske områder  

Kan miste egen lokal identitet 

 

   

Felles IKT/back office 

 

 

 

 

 

Standardisering 

Felles plattform og profil 

Felles driftsfunksjoner (lønn, 

mv) 

Reduserte investeringskostnader 

Reduserte driftskostnader 

Bedre datasikkerhet 

Bedre målstyringssystemer 

Økt grad av sentralisering 

Økt grad av standardisering i 

stedet for lokale løsninger 

   

Felles logistikksenter 

 

 

 

 

 

Forenklet markedstilgjengelighet 

Standardisering 

Forenklet bestilling/booking 

Bedre koordinering 

Bedre kapasitetsutnyttelse 

Reduserte priser 

Økt grad av sentralisering 

Redusert lokal direkte kontakt 

(nærhet) til kunde 
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Samarbeid/tiltak Muligheter og styrker Trusler og svakheter 

   

Felles terminalselskap 

 

 

 

 

 

 

Tids- og kostnadseffektivisering 

Bedre kapasitetsutnyttelse 

Bedre utnyttelse av ressursene 

Lavere driftskostnader 

Koordinerte investeringer 

Økt grad av sentralisering  

Stordriftsfordeler  

Økt frekvens og lavere 

enhetskostnader 

Reduserte priser 

Lokale rederier og stevedorer med 

egeninteresse i dagens løsning 

Vanskelig å koordinere ulike 

geografiske områder 

Redusert konkurranse 

  

   

Felles ISPS senter Redusere ressursbruken 

Øke kvaliteten 

Øke kompetansen 

Øke kontinuiteten og fagmiljøet 

 

   

Generelt Koordinerte investeringer 

Mindre subboptimalisering 

(unngår doble investeringer) 

Økt myndighetsfokus  

Økt goodwill 

Økt offentlig støtte og 

tilrettelegging  

Økte offentlige bevilgninger  

Økte offentlige investeringer i 

infrastruktur (relatert til havner) 

 

Økte bindinger og forpliktelser 

Monopol? 
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2 Innledning og bakgrunn  

I Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-2023 og Nasjonal Havnestrategi 2015 

oppfordres det sterkt til utstrakt havnesamarbeid, som et viktig tiltak for å 

styrke sjøtransportens konkurranseevne og nå målet om å få overført gods fra 

veg til sjø. En etablering av RogAlliansen er en direkte konsekvens av dette. De 

deltakende havnene er Eigersund Næring og Havn KF, Haugaland Næringspark 

AS, Karmsund havnevesen IKS, Risavika Havn AS, Sandnes Havn KF og 

Stavangerregionen Havn IKS. 

Rogaland er i sterk vekst og vil gjennom en rekke store gjennomførte og 

planlagte infrastrukturtiltak, (T-sambandet Haugaland, Rogfast, Hordfast, 

Ryfast, E39 og E134) stå styrket både regionalt og nasjonalt, med kortere 

interne reiseavstander, bedre tilgjengelighet og tilgang til et større marked. Det 

er i lys av dette viktig å posisjonere og utvikle havnene i regionen i tråd med 

utviklingen for øvrig, og sikre regionen en sammenhengende god landbasert og 

sjørelatert infrastruktur. 

RogAlliansen er tenkt som et hensiktsmessig verktøy for å koordinere havnene 

og bidra til en best mulig næringsutvikling i regionen, både relatert til 

infrastruktur og marked. Hovedoppgaven er å vurdere, anbefale og 

implementere en fremtidig ny struktur for et utvidet samarbeid. De deltakende 

havnene har forpliktet seg til å bidra inn i prosjektet med kompetanse, kapasitet 

og kapital .  

Formålet er å utrede minimum tre alternativer for samarbeid mellom havnene, 

for å nå det nasjonale målet om å flytte gods fra vei til sjø. 
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3 Organisering 

RogAlliansen er som prosjekt organisert med deltakelse fra ansatte i de 

deltakende selskapene på flere nivåer, se figur 4. Styringsgruppen består av 

havnedirektørene eller administrerende direktør.  

Det er etablert en prosjektgruppe med representanter fra de ulike havnene, både 

fra marked og drift. I tillegg er det etablert undergrupper (arbeidsgrupper) som 

tar for seg ulike tema. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 4 Organisering 
 

 

I løpet av prosjektets ulike faser og stadier vil det ved behov bli etablert 

arbeidsgrupper, slik det fremgår i figur 5. Prosjektet vil berøre både drift, 

marked, økonomi og jurdidiske forhold. I denne fasen av prosjektet er kun 

operativ gruppe og markedsgruppen etablert. 

Styringsgruppe 

Havneledere 

Eventuelle eksterne 

bidragsytere 
Prosjektgruppe Ressursgruppe 

Prosjektleder 
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Figur 5 Styrings- og arbeidsgrupper. Grupper benyttet i fase 1 er markert i rødt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridisk gruppe 
- Rog Alliansen (formalisert samarbeide eller juridisk enhet)
- Havnevesenet som forvalter (grensesnitt)
- Terminaltjenester (monopol, konkurranseutsetting mv)
- Havne- og farvannsloven

Infrastruktur gruppe
- Hovednett (farled/veg/bane/fly)
- Adkomst
- Port system
- Kaier

Operativ gruppe (drift)
- Spesialisering av havnene
- Terminaltjenester
- Logistikk systemer (kraner, ramper, trucker, mv)
- IKT (TOS, mv)
- Back office funksjoner
- ISPS organisering

Markedsgruppe
- Felles regionalt fokus
- Felles kommunikasjonsplattform for hele fylket

(myndigheter og marked)
- Deling av markedsressurser
- Felles markedsføring nasjonalt og internasjonalt
- Spesialisering av havnene

Økonomi gruppe
- Inntektsmodeller
- Standardisering (vederlag/avgifter, mv)

Styringsgruppen
Merete Eik, SRHIKS
David S. Ottesen, Risavika Havn
Thor Thingbø, Sandnes Havn
Tore Gautesen, Karmsund Havnevesen
Gunnar Stakkestad, Haugaland Næring.
Lars Kolnes, Eigersund Næring og Havn

Prosjektgruppen
Odd Bjørn Bekkeheien, SRHIKS 
Anders Bang Andersen, SRHIKS
Kurt Ommundsen, Risavika Terminal
Magnus Hodnefjell, Risavika Havn
Leiv Sverre Leknes, Karmsund Havn
Anders Vegstein, Sandnes Havn
Lars Tore Nordskog, Haugaland N.

Ressursgruppe
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4 Metode og tilnærming 

RogAlliansen som prosjekt er tenkt gjennomført i tre faser, der man etter hvert 

stadium vurderer og beslutter om prosjektet skal videreføres og hvilke deler 

som eventuelt skal implementeres. 

 Fase 1. Forprosjekt - utredning av mulige alternative samarbeidsformer 

og måleffekter 

 Fase 2. Hovedprosjekt – undersøke, utarbeide og konkretisere 

samarbeids-områdene/definere innhold og foreslå organisering 

 Fase 3. Implementering - tilrettelegging og iverksettelse 

Denne rapporten omhandler fase 1. 

Prosjektleder har hatt som oppgave å koordinere styrings- og prosjektgruppen 

gjennom en prosess i det innledende stadiet, der de løpende har vurderer ulike 

muligheter for å flytte gods fra vei til sjø, og ulike alternative samarbeidsformer 

som vil fremme denne målsetningen.  

Det er utarbeidet en aktivitets- og framdriftsplan i samarbeid med styrings- og 

prosjektgruppen. Prosjektleder har bistått i å strukturere, kommunisere og 

produsere løpende underlagsmateriale underveis, oppsummert i denne 

sluttrapporten. 

Det er etablert undergrupper (arbeidsgrupper) etter behov innenfor tema som 

marked, drift, og infrastruktur. Det er gjennomført befaringer, men i denne 

fasen ikke intervjuer med aktører og interessenter. 

Det er vurdert samarbeid på ulike nivåer: 

 Organisatorisk samarbeid på f.eks. logistikksystemer, samhandling, 

ISPS-organisering, backoffice-funksjoner og/eller terminaltjenester 

 Markedssamarbeid som kan innbefatte felles markedsføring nasjonalt 

og internasjonalt, eventuelt deling av markedsressurser. Dette kan 

innbefatte en større grad av spesialisering mellom havnene, der dette 

kan være formålstjenlig. Et slikt markedssamarbeid kan også innbefatte 

etablering av en felles kommunikasjonsplattform for hele fylket, både i 

forhold til myndigheter og marked 

 Etablering av et regionalt havneselskap 

Det er innledningsvis gjennomført en overordnet studie av dagens marked, 

infrastruktur og organisering av havnene og næringsområdene. 
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Figur 6  Studie av marked, infrastruktur og organisering 

 

Det er gjennomført en overordnet kartlegging av markedet, med de viktigste 

bransjene og aktørene, samt kartlagt vareflyt og logistikkstruktur. 

I de enkelte havnene er det sett på disponible arealer, kaimeter, kraner (lo-lo), 

ramper (ro-ro), skur, terminaler, ISPS, samt ekstern infrastruktur som farled, 

veisystemer og adkomst, jernbane og fly. 

Det har vært fokus på organisering og myndighetenes rolle, både i forhold til 

infrastruktur, marked, finans og økonomi. 

I forslagene til samarbeidsformer og organiseringer er det sett på fordeler og 

ulemper knyttet til de ulike alternativene. 

 

 

Figur 7  Studie av sterke og svake sider 
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5 Nasjonale og regionale føringer 

5.1 Nasjonal transportplan (NTP) 

I nasjonal transportplan (NTP) er det et stadig økende fokus på å få overført 

gods fra vei til sjø og bane, og virkemidler for å oppnå dette målet. NTP 2014-

2023 fokuserer bl.a. på følgende tema: 

«…organisering og eierskap av nasjonale og intermodale godsterminaler med 

særlig fokus på havneterminaler» 

«…infrastrukturtiltak og arealbruk som kan bidra til godskonsentrasjon, en 

mer effektiv terminalstruktur og mer gods på sjø og bane» 

Det er i NTP-regi igangsatt to prosjekter. En  nasjonal godsanalyse skal se 

nærmere på en effektiv og rasjonell transportmiddelfordeling, slik at en kan nå 

målet om mer overføring av gods fra veg til sjø. Arbeidet skal etter planen være 

ferdig sommeren 2015. Det andre prosjektet er å utforme en tilskuddsordning 

for havnesamarbeid som gir støtte til tiltak som legger til rette for 

fellesfunksjoner og havnesammenslåing. 

Intensjoner og oppfordringer i NTP har vært avgjørende for det initiativ 

havnene i Rogaland har tatt for å få prøvd ut et mulig samarbeid. 

5.2 Nasjonal havnestrategi 

I Nasjonal havnestrategi, som ble framlagt i januar 2015, legges det opp til 

ulike incentiv- og støtteordninger for å fremme overføring av gods fra veg til 

sjø:  

 Tilskuddsordninger for havnesamarbeid 

 Tilskuddordninger for investering i havn 

For å legge til rette for effektive og konkurransedyktige logistikknutepunkt vil 

regjeringen satse på: 

 Forenkling av havnestrukturen 

 Utvikling av effektive, intermodale knutepunkter gjennom styrking av 

stamnetthavn-regimet 

 Legge til rette for sterkere og mer robuste havner gjennom 

havnesamarbeid 

Side 39 av 118



 

ROGA LLIA NSE N  

20  

 Utvikle et regelverk for havnekapital som legger til rette for 

markedsorienterte havner til det beste for sjøtransporten 

Regjeringen vil stimulere de «framoverlente» havnene. Ulik grad av samarbeid 

mellom havnene kan være aktuelt:  

 organisatorisk sammenslåing av hele virksomheten 

 organisatorisk sammenslåing av deler av virksomheten  

 samordning av ulike støttefunksjoner, som administrative funksjoner 

Tildeling av støtte må sees i sammenheng med vurdering av eventuelle 

investeringsprosjekter på veg, bane og farled. Det vil bli gjort en prioritering av 

statlig investering i land- og sjøbasert infrastruktur. 

Det vil sees hen til om en kommune går inn for å styrke sjøtransportens 

konkurranseevne, legge til rette for godskonsentrasjon og legge opp til 

samarbeid med nabokommunen. 

5.3 Strategi for nærskipsfart  

I forrige regjerings strategi for økt nærskipsfart fra september 2013 står det: 

“Havnesamarbeid kan bidra til at godsstrømmene konsentreres innenfor ulike 

regioner, og at det gjennom regionale samarbeid kan bygges opp 

konkurransedyktige logistikknutepunkt. Det er ingen formelle hindringer for å 

etablere slike havneregioner, heller ikke på tvers av fylkesgrenser.  

For å stimulere til bedre utnyttelse av havneinfrastrukturen og lavere 

enhetskostnader for godstransport på sjøen vil regjeringen utforme en 

tilskuddsordning for havnesamarbeid.  

Utvikling av potensielle havnesamarbeid kan strande på mangel på ressurser 

til å gjennomføre nødvendige juridiske, organisatoriske og økonomiske 

vurderinger. Små havner har som regel begrenset tilgang på kompetanse på 

disse områdene, og vil være avhengig av ekstern bistand til 

rasjonaliseringstiltak som for eksempel: utredning og etablering av felles 

administrative funksjoner herunder felles bruk av ansatte, styrking av 

bedriftsøkonomisk kompetanse, felles markedsføringstiltak og støtte til utgifter 

ved evt. full sammenslåing av flere havner m.m. Det er behov for støtte til ulike 

prosesser som tilrettelegger for fellesfunksjoner eller havnesammenslåing. 

Regjeringen vil med utgangspunkt i dette utforme en tilskuddsordning for 

havnesamarbeid som gir støtte til tiltak som tilrettelegger for fellesfunksjoner 

og havnesammenslåing. Dette kan føre til mer rasjonelle samarbeidsløsninger 

som kan stimulere til økt sjøtransport og bidra til å nå regjeringens mål om 

overføring av mer gods fra vei til sjø. Det vil settes krav om dokumentasjon på 
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hvordan tiltakene det søkes om statlig støtte til vil bidra til å stimulere til økt 

sjøtransport.» 

5.4 Vestlandsrådet 

Vestlandsrådet har i sin saksutredning for havnesamarbeid på Vestlandet, 3. 

desember 2013, blant annet uttalt følgende: 

«I Vestlandsrådet sine planer er det lagt opp til at Vestlandsrådet skal bidra til 

styrking av sjøtransporten gjennom mellom anna tema organisering, samarbeid 

og oppgåvefordeling. I dette legg Vestlandsrådet at hamnesamarbeidet på 

vestlandet må vidareutviklast for å oppnå auka spesialisering, betre 

oppgåvefordeling og ressursutnytting. I tillegg blir det lagt vekt på at ein treng 

meir kjennskap til transportmarknaden og brukarane sitt behov. Det er også 

sagt at Vestlandsrådet vil utvikle ein strategi for utnytting av hamnetilbodet på 

Vestlandet, der målsettinga skal vere meir gods på sjø og denne skal 

operasjonaliserast gjennom ein balansert strategi for konsentrasjon av gods og 

rollefordeling mellom hamner. Det er også ønska fokus på korleis regionar bør 

bindast saman for å oppnå kritiske masse for godsmengder. 

Med tanke på dei arbeida som allereie er i gang frå andre aktørar ser vi det 

ikkje som nødvendig at Vestlandsrådet tar initiativ til eit eige hamnesamarbeid 

på Vestlandet. Vestlandsrådet bør oppmode hamnene langs vestlandskysten om 

samarbeide tettare, der ei av oppgåvene bør vere å sjå nærare på 

hamnestruktur og oppgåvefordeling. Den nasjonale godsanalysen vil vere eit 

godt og viktig verktøy for hamner og regionale utviklingsaktørar langs 

Vestlandet. Auka kjennskap til godsstrømmar vil kunne gi grunnlag for å 

etablere/styrke logistikknutepunkt langs vestlandskysten slik at vi kan nå målet 

om meir gods frå veg til sjø og bane». 

5.5 Regionplan for næringsutvikling i Rogaland 

I Regionplan for næringsutvikling i Rogaland 2011-2020 står blant annet 

følgende satsingområder under infrastruktur: 

 Sette inn samordnet påvirkning mot de rette nasjonale beslutningstakere 

til rett tid 

 Bygge allianser 

Som resultatmål står blant annet: 

 Rogaland har tilstrekkelig med godt tilrettelagte næringsområder 

 Rogaland har en moderne havnestruktur 
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6 Om RogAlliansen 

6.1 Formål og mål 

Prosjektets klare mål er å - 

overføre gods fra vei til sjø 

Dette skal gjøres ved å - 

styrke sjøtransportens konkurranseevne. 

Prosjektet har hatt som oppgave å utrede alle mulige tiltak, å dokumentere 

sammenheng mellom tiltak og mål, og der det er mulig kvantifisere effekten. 

Prosjektet har utarbeidet en del modeller for å synliggjøre sammenhengene, 

som er illustrert lenger bak i rapporten.  

6.2 Virksomhet og størrelse 

RogAlliansen har et samlet godsomslag på ca. 12,4 millioner tonn 

(inkl.våtbulk) og 5,5 millioner tonn (ekskl.våtbulk). De viktigste markedene er 

industri, offshore, fisk og vanlig konvensjonell last. Det gjør ”havnen” til den 

nest største i Norge. 

Stavangeregionen og Karmsund er omtrent like store havner hvis en ser bort fra 

petroleumsprodukter. 

Havnene i alliansen disponerer til sammen ca. 1 000 daa havnearealer og 7 500 

daa næringsarealer. 

Alle havnene håndterer konvensjonell last, men Karmsund og Stavanger-

regionen (Risavika) er klart størst. Offshore-relatert gods håndteres kun i 

Karmsund, Gismarvik og i Stavangerregionen (Risavika), fiskeprodukter kun i 

Egersund og Karmsund (Husøy). Det er industrirelatert gods først og fremst 

over private havner i Stavangerregionen. 

Gismarvik har registrert lite tonnasje i 2014, men er desidert størst på 

næringsareal med over 5000 dekar disponibelt. 

 

Side 42 av 118



 

ROGA LLIA NSE N  

23  

 
           Figur 8 Lokalisering av aktørene og størrelse 

 
 
 

 

 

 

 
Figur 9 RogAlliansens størrelse innenfor ulike markeder i 2014 (1000 tonn).   
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             Figur 10 Aktørenes styrkeforhold innenfor type last i 2014 (1000 tonn).   
                         Gismarvik har ikke registrert tonnasje 
 
 
 

 

 

 
 

   Figur 11 Arealer havn og næring 
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Figur 12 Antall containere (TEU) 
 

 

 

 

 

 
 

Figur 13 Offentlige og private kaier 
 

Havnestrukturen i RogAliansen og de markedene de ulike havnene opererer 
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Havnene er langt på vei spesialiserte, med offshore/subsea, fisk og 

konvensjonell last i Karmsund, konvensjonell last i Risavika, breakbulk i 

Sandnes og fisk i Egersund. Det er imidlertid også en overlapp innenfor alle 

disse kategoeriene, som er en styrke for RogAlliansen. Utgangspunktet for et 

samarbeid bør derfor være godt. 

Strukturen i havnene Nord-, Midt- og Sør-Rogaland er illustrert i de 

etterfølgende figurene,  sterkt forenklet, men gir allikevel et bilde av 

hovedaktivitetene. 

 

 

 
 

Figur 14 Havnestruktur og markeder i Haugalandet 

 

Gismarvik har i dag svært lite godstrafikk, men vil ut fra tilgjengelige arealer 

og ambisjoner kunne bli en betydelig aktør som kan gi betydelige synergier for 

de andre havnene. 
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Figur 15 Havnestruktur og markeder i Stavanger/Jæren 

 

 

 

 

 
 

Figur 16 Havnestruktur og markeder i Dalane 

6.3 Stavangerregionen Havn IKS 

Stavangerregionen Havn IKS eies av 

kommunene Stavanger, Sola, Randaberg og 

Rennesøy. Havnen har eierandeler i Risavika 

Havn AS (45%) og Risavika Eiendom AS. 

Stavangerregionen Havn håndterer både 

cruise-, gods-, offshore- og fergetrafikk. Den 

godsrelaterte virksomheten kan knyttes til flere havneområder (og kommuner); 

Indre havn, Mekjarvik, og Risavika, i tillegg til private kaianlegg.  

Disponible havne- og næringsarealer til gods er i underkant av 1 450 daa, med 

til sammen 4 800 kaimeter fordelt på 9 kaier. Det er 3 ramper og 10 kraner 

(stasjonær eller mobil). 
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6.4 Risavika Havn AS 

Risavika Havn AS eies av Stavangerregionen Havn 

IKS, NorSea Group AS og Risavika Eiendom AS. 

Risavika Terminal AS er et datterselskap som står for 

den operative driften av deler av havnen. 

Risavika Havn og Risavika Terminal har hovedvekt 

på konvensjonell last og offshore. 

Disponible havne- og næringsarealer til gods er til 

sammen ca. 770 daa, med til sammen 2 000 kaimeter fordelt på 7 kaier. Det er 

to ramper og en kran. 

6.5 Sandnes Havn KF 

Sandnes Havn KF ligger innerst i Gandsfjorden og er et 

kommunalt foretak. Sandnes Terminal AS er et 

datterselskap og terminaloperatør.     

Sandnes Havn håndterer i hovedsak prosjektlast og 

breakbulk. 

Disponible havnearealer til gods i indre havn er på 28 

daa og på Somaneset (den nye havnen) 52 daa, med til 

sammen 910 kaimeter fordelt på 5 kaier. Antall ramper 

er 4 og havnen har 2 kraner (stasjonær eller mobil). 

6.6 Eigersund Næring og Havn KF 

Egersund havn er et kommunalt foretak med en samlet 

kailengde på rundt 4 500 meter fordelt på 36 kaier. 

Dette inkluderer tre ro-ro kaier.  

De viktigste markedene er fisk og konvensjonell last. 

Deler av havna er frihavn. 

Sentralt i havna ligger Kaupanesområdet, hvor det god plass for 

etablering av nye virksomheter. 
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6.7 Karmsund havnevesen IKS  

Karmsund havnevesen IKS er en felles 

organisasjon for havnedrift i kommunene Bokn, 

Bømlo, Haugesund, Karmøy, Sveio og Tysvær. 

Karmsund havneområde er det tredje største i 

Norge målt i godsomslag over de mange 

havneavsnittene. Store industribedrifter som Hydro 

Aluminium og Statoil Kårstø ligger i Karmsund 

havneområde.  

Lengst vest i Haugesund, like ved innseiling til byen, ligger Killingøy 

Subsea & Offshorebase. Karmsund trafikkhavn og fiskerihavn er plassert 

på Husøy på Karmøy. 

Karmsund havns godsrelaterte virksomhet har hovedvekt på offshore, fisk og 

konvensjonell last. I tillegg er havnen stor på våt- og tørrbulk. 

Disponible havne- og næringsarealer til gods er på henholdsvis 310 daa og 540 

daa, med til sammen 8 400 kaimeter fordelt på 30 kaier. Havnen har 4 ramper. 

6.8 Haugaland Næringspark AS 

Haugaland Næringspark AS er et datterselskap av 

Haugaland Kraft AS, som igjen er eiet av 

kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, 

Vindafjord, Sveio, Bokn og Utsira. 

En av landets største industriparker på 5 000 dekar 

er under utvikling på Gismarvik, langs E39, midt mellom Stavanger og Bergen. 

Areal- og energikrevende industri innen petroleumsrelatert virksomhet skal her 

tilbys fleksible energiløsninger med tilgang til naturgass og fornybare 

energiformer. 

Gismarvik Havn er ISPS-godkjent, og blir ny offshorebase og flerbrukshavn på 

Vestlandet. Første fase av utbyggingen er sluttført med 110 meter dypvannskai 

og 80 dekar lagerareal. Kaien er dimensjonert for høye belastninger. Videre 

utbygging er under planlegging. 

Side 49 av 118



 

ROGA LLIA NSE N  

30  

6.9 Linjer 

Det er et stort antall linjer som i dag anløper havnene innenfor RogAlliansen, 

både containerskip, stykkgodsskip og bulkskip. 

De største redierene er Maersk, Sea Cargo, NCL, ECL, Samskip og Nor Lines. 

I figur 17 vises linjene. 

 

 

Figur 17 Etablerte linjer innenfor RogAlliansen CARGOW mangler i oversikten på oss 

 

Risavika
Sea Cargo, Immingham, Aberdeen, Amserdam, Esjberg, Ro-Ro (ukentlig)
Maersk,  Bremerhafen, Lo-Lo (ukentlig)
NCL,  Rotterdam, Hamburg, Bremerhaven, kysten Lo-Lo (ukentlig)
ECL, Rotterdam, Hamburg, Bremerhaven, kysten , Lo-Lo (ukentlig)
Samskip,  Rotterdam, Lo-Lo (ukentlig)
BBC, Amerika via UK, Breakbulk (månedlig)
Fjordline,  Ro-Pax (daglig)

Karmsund 
Sea Cargo, Immingham, Aberdeen, Amserdam, Esjberg, Ro-Ro (ukentlig)
Maersk,  Bremerhafen Lo-Lo (sporadisk)
NCL,  Rotterdam  Hamburg, Bremerhaven, kysten, Lo-Lo (ukentlig)
ECL,  Rotterdam og Hamburg Lo-Lo (ukentlig)
Samskip,  Rotterdam  Lo-Lo (sporadisk)
Nor Lines, Kysten, Baltic, Kontinentet,  stykkgods/ro-ro/lo-lo

Sandnes
Nor Lines, Kysten, Baltikum, Kontinentet,  stykkgods/ro-ro/lo-lo
Eimskip, NL, UK, kysten, sideport/reefer
Wilson ASA, Duisburg, Rhinen, bulk (stål)
Seines Arm, Kontinentet, kysten, bulk (stål)
Hagland/Storeseltten, bulk (tømmer)
Baltic Line, DK, PL
Scan Shipping
Scan Baltic Line

Egersund
Maersk,  Bremerhafen, Lo-Lo
Eimskip CTG, Baltikum, frysskip/stk gods
Silver Green, Nederland, fryseskip
Nor Lines, Kysten, Baltic, Kontinentet,  stykkgods/ro-ro/lo-lo
KTM Shipping, Bulkskip
Bergen Tankers, oljetanker
Bergenhus shipping, Bulkskip
Technip, Offshore

Gismarvik

Stavanger

Sandnes

Egersund

Risavika

Karmsund
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7 Infrastruktur 

7.1 Infrastruktur i regionen 

Rogaland har fra førmiddelalder vært et sentralt knutepunkt for skipstrafikk i 

«vesterled» og opp «nordvegen» langs kysten. Det er også i dag et naturlig 

sørvestlig punkt for utskipning og landing av gods, med kort vei både til 

Kontinentet og de britiske øyer. 

På landsiden er Rogaland tilknyttet resten av Vestlandet og Sørlandet med E39 

(nord-syd akse) og Østlandet med blant annet E 134 (øst-vest akse). Andre 

viktige riksveier som binder fylket sammen er Rv 44, 47, 509 og 510. 

Sørlandsbanen, med tilknytning til Kristiansand og Oslo, går via Egersund over 

Jæren, med Sandnes og Stavanger som sentrale stopp. CargoNet sin 

godsterminal er på Ganddal, ca. 4 km fra Sandnes og 18 km fra Risavika. 

Regionen har flyplass på Sola og på Karmøy. 

Rogaland er i sterk vekst og vil gjennom en rekke store gjennomførte og 

planlagte infrastrukturtiltak (T-sambandet Haugaland, Rogfast, Hordfast, 

Ryfast, E39 og E134) stå styrket både regionalt og nasjonalt, med kortere 

interne reiseavstander og raskere tilgjengelighet og tilgang til et større marked. 

Det er i lys av dette viktig å posisjonere og utvikle havnene i regionene i tråd 

med utviklingen for øvrig, og sikre regionen en sammenhengende god 

landbasert og sjørelatert infrastruktur. 

T-sambandet Haugaland 

I 2013 åpnet den såkalte T-forbindelsen på Haugalandet , et nytt øst-vest 

veisamband mellom E39 i Tysvær og fv. 47 på Karmøy, samt nytt nord-sør 

samband mellom Fosen og E134 i Haugesund. Det nye sambandet har kortet 

inn reisetiden betraktelig til Karmøy/Haugesund og andre deler av fylket. 
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Ryfast 

Ryfast er et fergefritt veisamband under bygging mellom Ryfylke og Nord-

Jæren. Prosjektet ble vedtatt i stortinget 12. juni 2012. Prosjektet ble påbegynt i 

november 2012, med byggestart på Solbakk i Strand kommune og på Hundvåg, 

hvor anleggsarbeidene startet våren 2013. Bygging av Eiganestunnelen, som 

blir 3750 meter, og Hundvågtunnelen er sentralt for å etblere sambandet. 

Prosjektet vil korte ned reisetiden for en del av dem som reiser mellom Ryfylke 

og Nord-Jæren. Høgsfjordsambandet og ferjesambandet Stavanger–Tau vil gå 

ut etter at tunnelene er ferdig bygget. Prosjektet vil også ha et delmål i å skaffe 

øyen og bydelen Hundvåg i Stavanger et nytt fastlandssamband for å avlaste 

Stavanger bybru og østre bydel i Stavanger for gjennomgangstrafikk 

Prosjektet skal etter planen være ferdig i 2018 og vil bli bompengefinansiert. 
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Rogfast 

Prosjektet E39 Rogfast innebærer mulig kryssing av Boknafjorden og 

Kvitsøyfjorden nord for Stavanger med undersjøisk tunnel. 

Tunnelen er planlagt fra Harestad i Randaberg kommune til Arsvågen i Bokn 

kommune, og blir rundt 26,7 kilometer lang. I tillegg skal det bygges en arm på 

om lag fire kilometer opp til Kvitsøy. 

E39 Rogfast blir verdens lengste undersjøiske vegtunnel. Tunnelen blir også 

den dypeste vegtunnelen i verden (390 meter under havoverflaten). 

Prosjektet er forventet ferdistilt i 3 kvartal 2023.  

Hordfast 

Hordfast er et veiprosjekt som er under utredning for strekningen Bergen-Stord. 

Prosjektet skal gi fergefri veiforbindelse ved hjelp av broer og kanskje en 

undersjøisk tunnel, og da erstatte opptil fire ferjesamband. 

Hordaland fylkeskommune legger spesiell vekt på dette veiprosjektet som skal 

binde sammen Bergen og Sunnhordland. Det er ikke med i Nasjonal 

transportplan 2010-2019, og er ikke planlagt av Vegvesenet. Hordaland 

fylkeskommune og Statens Vegvesen har begynt å planlegge veien, og håper at 

byggestart kan være rundt år 2020. Konsept og trase skal velges i den nærmeste 

fremtiden.  
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Ferjefri E39 

Sommeren 2010 fikk Statens vegvesen i oppdrag å sette i gang et prosjekt som 

skulle utrede hvilket potensial en ferjefri kyststamveg vil ha for næringsliv og 

tilhørende bo- og arbeidsregioner. Det skulle og utredes teknologiske løsninger 

for fjordkryssinger.  

Prosjektet gjelder for E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Det er i dag 

politisk vilje til å gjennomføre et slik prosjektet, og det er omtalt i NTP 2014-

2023. Det er fortsatt i utredningsfasen. 

 

 

 

E134 

Haugesund-Oslo på fire timer og Stavanger-Oslo på fem timer? Dette er 

målsettingen i ny rapport fra Statens vegvesen.  

Næringslivet i Rogaland er svært tilfreds over at E134 over Haukeli anbefales 

som ny hovedstamvei mellom øst og vest. Det betyr for eksempel kutt i 

reisetiden mellom Haugesund-Oslo på to og en halv time. 

Strekningsoppgraderingene vil trolig tidligst bli realisert en gang mellom 2027 

og 2030. 

7.2 Infrastruktur i tilknytning til havnene 

Stavangerregionen/Risavika 

Stavangerregionen Havn består av blant annet av indre havn, Risavika og 

Mekjarvik. I tillegg inngår Risavika havn AS som et deleid datterselskap. 

De viktigste vegforbindelsene for forlytting av gods til og fra Stavanger-

regionen Havn er E39 nordgående og sydgående mot Sandnes, og Rv 509 til 

Sola og Risavika, samt Rv 44. 
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Det skjer utbedringer i veisystemene rundt Sola og Risavika. 

Stavanger Lufthavn Sola ligger i nær tilknytning til Risavika og ikke langt fra 

Stavanger. Endestasjonen på Sørlandsbanen er i Stavanger. 

Sandnes 

Sandnes havn består av indre havn og Somaneset. Indre havn utfases. Viktigste 

vegforbindeler er E39 og Rv 44, samt Rv 509 og 510 mot Sola og Risavika. 

Jernebaneterminalen på Ganddal er i relativ nærhet til havna, men det er ingen 

direkte tilknytning. Sandnes er en av de større stasjonene på Sørlandsbanen. 

Det er også kort avstand til Sola Lufthavn. 

Karmsund  

Karmsund Havn består av havneanlegg på Killingøy og Risøy i Haugesund, 

Husøy og Kopervik på Karmøy, samt rundt 50 andre havneanlegg i regionen 

Den viktigeste vegtilknytningen er E134, som sikrer nordsør forbindelsen 

gjennom Karmøy og tilknytning til E39 og Rv 47.  

 Nærmeste flyplass er Haugesund Lufthavn. 

Gismarvik 

De viktigste innfartsårene til næringsparken på Gismarvik er Rv 47  og E39. 

Det nye T-sambandet  binder E134 og E39 sammen. 

Nærmeste flyplass er Haugesund Lufthavn. 

Egersund 

De viktiste vegene rundt Egersund havn er Rv 44 Jærveien og Rv. 42 med 

tilknytning til til E39, og Rv. 502 på Eigerøya. Egersund har utfordringer i 

lokalvegnettet, med lav veistandard til enkelte havneavsnitt, hvor smale og 

svingete veier krever møteplasser. 
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8 Marked for godstransport 

8.1 Næringsstruktur Rogaland 

Industrien i Rogaland har tradisjonelt vært basert på fylkets egne råstoffer, som 

fisk og landbruksprodukter, samt tilgang på lokal elektrisk kraft (jern- og 

metallindustrien), og ikke minst produksjon for fylkets øvrige hovednæringer 

sjøfart, landbruk og fiske (verkstedindustrien).  

I dag har Rogaland et svært allsidig og dynamisk næringsliv. Næringsstrukturen 

er dominert av olje- og gassrelatert virksomhet og utgjør 10 % av syssel-

settingen, og sannsynligvis nær det dobbelte med alle underlevarandører.  

Det er imidlertid viktig å huske på at Rogaland er det største industrifylket i 

landet, og at landbasert industri sysselsetter flere enn i olje- og gass. Noe av 

denne kan også være offshore relatert, som for eksempel Kårstø. Det er en 

rekke andre store industrianlegg i fylket, med Hydro Karmøy og Kverneland 

som to eksempler. Eksportrettet industri og konkurranseutsatte virksomheter er 

i høy grad med på å dominere økonomien, og slik sett er regionen følsom for 

impulser fra internasjonal økonomi. 

Næringsmiddelindustrien er den største industribransjen med 18,8 prosent av 

fylkets industrisysselsetting. Offentlig forvaltning og varehandel, hotell- og 

restaurant sysselsetter imidlertid klart flest. Sistnevnte kan også i en viss grad 

relateres til offshore virksomheten. Transport og kommunikasjon, sysselsetter 

ca. 12.000 mennesker i fylket.  Det er med andre ord viktig å merke seg at 

fylket huser et bredt spekter av næringer, og at de aller fleste er sysselsatt i 

annet enn olje- og gassrelaterte virksomheter. 

I en tid med litt svake utsikter for olje og gass er det viktig også å huske på at 

dette fortsatt vil være en nasjonal hovednæring i flere tiår fremover. Etter en 

liten korrigering forventer eksperter at markedet vil ta seg opp igjen. Dessuten 

besitter regionen kompetanse som vil gjøre den bedre i stand til å omstille seg 

og skape nye arbeidsplasser. 

Rogaland har en sentral beliggenhet som vår nærmeste utpost til Storbritannia 

og Kontinentet. Med god vei-, bane-, fly- og sjøtilknytning bør fylket være et 

naturlig knutepunkt framover både for handel og industri. 
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8.2 Godstransport i Rogaland 

I følge en nylig gjennomført godsstrømanalyse (Godstransport i Rogaland, 

2014) har godsmengden transportert med jernbane og lastebil til og fra Sør 

Rogaland økt betydelig i perioden 2002 til 2011. Denne utviklingen 

sammenfaller sterkt med den generelle økonomiske utviklingen som har funnet 

sted i Rogaland i samme periode. Sjøtransporten opplevde tilsvarende vekst 

frem mot 2008, men har deretter blitt gradvis redusert over tid. Figuren under 

viser samlet utvikling i godsmengden transportert til og fra Sør Rogaland i 

perioden 2002–2013 for de viktigste vegpunktene til/fra Sør Rogaland, samt 

havnedistriktene, jernbaneterminalen på Ganddal og Sola Lufthavn. 

 

Figur 18 Utvikling i gods transportert til og fra Sør Rogaland i perioden 2002–2013. Rødt = 

vegtransport, grønt = jernbanetransport, blått = sjøtransport og oransje = lufttransport) 

Kilder: SVV - Trafikkdata, SBB Havnestatistikk, Avinor/SS B og Terminaldrift. Kilde: 

Godstransport i Rogaland 2014 

 

Figuren viser også at den totale godsmengden fraktet til og fra Sør Rogaland 

har økt betydelig i perioden 2002–2012, fra 6,5 millioner tonn i 2002 til 9 

millioner tonn i 2012. Grunnet nedgang i sjøtransporten, særlig innen tørrbulk, 

ble det fraktet 500.000 tonn mindre gods til/fra Sør Rogaland i 2013, mens det 

fortsatt var sterk vekst på veg og tilnærmet nullvekst på jernbane. Dette er en 

utvikling som strider mot den politiske målsetningen om at en større andel av 

godset skal overføres til sjø og jernbane. Slik utviklingen har vært i perioden 

2002–2013 går det i dag rundt 2 millioner tonn mer gods på vegene til/fra Sør 

Rogaland enn det gjorde i 2002. 
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I figuren nedenfor vises denne utviklingen i transportmiddelfordelingen mellom 

veg, sjø og bane i perioden 2002-2013 for transport til og fra Sør Rogaland.  

 

 

Figur 19 Utvikling i transportmiddelfordeling mellom veg og sjø (våtbulk utelatt) i 

perioden 2007-2013 for transport til og fra Sør Rogaland 

 

Figuren nedenfor viser at det mellom 2007 og 2013 var en betydelig nedgang i 

gods som ankommer Haugalandet og Sunnhordland på sjø, fra 4,7 millioner 

tonn til 2,6 millioner tonn. Merk at utskiping av gass og kondensat fra Kårstø er 

utelatt fra figuren for å gjøre den mer sammenlignbar med Sør Rogaland.  

Som i Sør Rogaland er det i hovedsak nedgang i transport av tørrbulk som har 

bidratt til dette. I samme periode har godstransport på vei økt med 430.000 tonn 

fra 1,25 millioner tonn til 1,68 millioner tonn. 
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Figur 20 Utvikling i gods transportert (våtbulk utelatt) i perioden 2007-2013 for transport til 

og fra Haugalandet inkl. Sunhordaland. Kilde: Godstransport Rogaland 2014  

 

 

 

 

Figur 21 Utvikling i transportmiddelfordeling mellom veg og sjø (våtbulk utelatt) i perioden 

2007-2013 for transport til og fra Haugalandet inkl. Sunhordaland. Kilde: Godstransport 

Rogaland 2014  
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8.3 Utviklingstrekk og trender 

Det er i gang en nasjonal godsanalyse, hvor del 1 foreligger (februar 2015). 

Bakgrunnen for analysen er blant annet å kartlegge gods som kan overføres fra 

veg til sjø og bane. De nasjonale og globale utviklingstrekkene vil også gjelde  

for Rogaland. 

Det er vel kjent at liberalisering og globaliseringen siste tiår har økt 

varhandelen og dertil transportbehovet, ikke minst for sjøtransport. 

Teknologisk utvikling innenfor IKT- og transportområdet har vært sterkt 

medvirkende til å frembringe de globale og samtidig spesialiserte produksjons-, 

handels- og transportsystemene som er fremtredende i dag. 

I Norge er dette ytterligere forsterket av lang og vedvarende økning av 

levestandard og kjøpekraft. 

Sjøtransporten har internasjonalt utviklet en sterk posisjon innenfor container-

frakt, og nasjonalt en sterk og vedvarende posisjon innenfor bulk, men møter 

kjente utfordringer innenfor distribusjon av ferdigvarer, hvor sentralisering av 

lagerhold har vært en tendens. Å høste stordriftsfordeler og samtidig 

opprettholde høy leveringsservice overfor kundene har medført at lagrings- og 

konsolideringspunkter er flyttet lenger tilbake i distribusjonsnettverkene, mens 

de derav følgende lengre distribusjonstransportene utføres med hurtig 

biltransport. Faktorene vareverdi, varemengder og stordriftsfordeler fremstår 

som svært viktige i forklaringen av hvordan logistikksystemene utvikler seg: 

Særlig i distribusjonsleddene for høyverdi ferdigvarer har vi sett en trend mot 

lagersentralisering, til dels utenfor Norge og Norden. Dette forklares med at 

relativt høye kapitalkostnader og relativt lave transportkostnader virker i 

retning av redusert lagerhold og gir økt transport for slike varer. Når lagrene 

trekkes lenger bort fra sluttbrukeren på denne måten, har hurtig vegtransport – 

gjerne over natten – vært en måte å opprettholde høy grad av leveringsservice 

på.  

Dette er en av de store utfordringene til sjøtransport, men lengre distribusjons-

transporter kan også favorisere sjø, forutsatt effektive omlastingspunkter. Et økt 

miljøfokus med incitamentordninger og/eller reguleringer vil også kunne bidra 

til overføring fra veg til sjø, noe det arbeides sterkt for innenfor EU. 

I tråd med nasjonale føringer har også RogAlliansen overføring av gods fra veg 

til sjø som målsetting. Det er imidlertid i dag flere pågående nasjonale 

prosjekter med akkurat dette som måletting. I forbindelse med arbeidet med 

RogAlliansen møter man særlig på to av dem. Det er imidlertid viktig å 

presisere at RogAllainsen arbeider helt uavhengig av disse prosjektene og at de 

på ingen måte er tilknyttet hverandre. 
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Base2base 

Risavika havn leder prosjektet Base2Base, som har til formål å overføre gods 

som i dag transporteres mellom oljebasene på Vestlandet, fra veg til sjø. 

Prosjektet er i et tidlig stadie og enda ikke realisert.  

Primærkundene for den påtenkte godsruten vil være de største vareeierne innen 

offshoreindustrien, med Statoil i spissen. Ruten vil gå mellom Risavika utenfor 

Stavanger, via CCB på Ågotnes utenfor Bergen og Mongstad Base, til Florø 

Base. Det er stiftet et nytt selskap som skal trafikkere ruten, hvor aksjonærerene 

er Stavangerske Dampskipsselskap, NorSea Group, CCB, og Florø Base. I 

tillegg til Statoil forventes det at aktører som Bring, Halliburton og Kuehne & 

Nagel får roller i den nye ruten. 

Prosjektet har vakt betydelig interesse, og i lys av de betydelige og voksende 

volumene (rundt 100 billass med basegods ut fra Nord-Jæren daglig), et 

begrenset antall havner og kapitalsterke kunder, skulle man forvente at et 

sjøtransportalternativ ville være realistisk her. Likevel har prosjektet ikke 

materialisert seg i form av et faktisk sjøtransporttilbud, da de store kundene 

fortsatt er usikre på løsningen. Parallelt med dette har Bring, gjennom Marine 

Management, gjennomført et tre-måneders prøveprosjekt med en innleid båt, 

MV ”Rignator”. 

Godsfergen 

Prosjektet Godsfergen ledes av Shortsea Services - Shortsea Promotion Center 

Norge, og har som målsetting å ta 30 % av det potensialet som TØI regnet som 

overførbart fra vei til bane og sjø (Hovi og Grønland, 2012), det vil si om lag 4 

millioner tonn årlig. Dette kommer i tillegg til eksisterende volumer på de 

samme relasjonene. Dette er gods som har minst 300 km. transportdistanse. 

Ruten skal anløpe de større havnene i Sør-Norge og utvalgte havner i Sverige, 

Danmark, Polen og Tyskland (GodsFergen, 2014). 

Skipene er planlagt med en størrelse på ca. 3500 dwt. Avhengig av design og 

type lastbærer vil det kunne bety en lastekapasitet på noe i nærheten av 2800 

tonn (en del mindre om man satser på RoRo-design).  

Prosjektet er i et tidlig stadie og det virker langt frem før det eventuelt blir 

realisert. Skal en operatør være villig til å investere i slik tonnasje må han 

vurdere den risikoen som ligger i et langt tidsperspektiv. 

GodsFergen ønsker å tilby tekniske løsninger med automatisk godshåndtering. 

En kan se for seg mulige småskalaoperasjoner der mindre havner kan bli 

effektive med lite kapital bundet i utstyr og følgelig lave handlingskostnader 

over kaikanten. Det er imidlertid et spørsmål om dette kan bidra til å motvirke 

de stor- og samdriftsfordeler en sentralisert havnestruktur vil gi, og sålede ikke 

styrke sjøtransportens konkurranseevne. 
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8.4 Konkurranseflater og valg av transportform 

I den nasjonale godsanalysen hevdes det at det er for få og små konkurranse-

flater mellom transportmidlene, og at det må store strukturendinger til over tid 

for å endre dette. Et eksempel på en vellykket strukturendring var i sin tid 

etablering av containeriserte pendeltog mellom de store byene i Norge, og 

etablering av Artic Rail Express (ARE) mellom Sør- og Nord-Norge via 

Sverige. 

Konkurranseflatene på hoveddestinasjonene mellom jernbane, skip og lastebil 

er synliggjort nedenfor, og viser også noe av potensialet for overføring av gods 

til sjø fra veg. Det inkluderer ikke Haugalandet, som også inngår i 

RogAlliansens potensial, sammen med Sunnhordaland. 

Godsfergen 
 

 

 

 
 
Kilde: www.godsfergen 
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Figur 22 Årlige godsmengder i 1000 tonn og transportmiddelfordeling på hovedrelasjoner 

(2009). Kilde TØI 

 

I det store bildet utfører sjøtransporten over halvparten av transportarbeidet 

innenriks og nesten hele det internasjonale transportarbeidet. Bransjen vil 

fortsette å spille en sentral rolle i global handel og transport, og har dermed et 

betydelig ansvar for gapet mellom fremtidige klima- og miljøforpliktelser og 

forventet transportvekst. Det er derfor viktig både å sikre og bedre 

sjøtransportens allerede sterke posisjon, og samtidig gjøre den enda mer 

miljøvennlig som alternativ. 

I den nasjonale godsanalysen mener de arbeidet med godsoverføring må styrkes 

gjennom å bedre sjøtransportens konkurranseevne, men at et ensidig fokus på 

godsoverføring alene ikke vil ta tak i de større utfordringene bransjen står 

overfor. Det er derfor behov for større bredde på politikkutformingen, samt et 

behov for i større grad å se virkemidlene i sammenheng. 
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8.5 Prognoser for RogAlliansen 

En prognose for vekst skal gjenspeile en 

sannsynlig fremskrevet, alminnelig 

samfunnsutvikling, nasjonalt og 

regionalt. Befolkningsutvikling, utvikling 

i brutto nasjonalprodukt (BNP) og 

kjøpekraft. Erfaringstall viser at vekst i 

varehandel og frakt av gods er det 

dobbelte av befolkningsveksten, på 

grunn av økt kjøpekraft og frihandel 

(globalisering). 

I tillegg til å gjenspeile en alminnelig 

samfunnsutvikling skal en prognose si noe 

om sannsynlige økte markedsandeler, som 

følge av konkrete eller påtenkte tiltak. 

Det er ikke i denne delen av prosjektet (fase 1) gjennomført en egen markeds-

analyse, med prognoser. Det er imidlertid sett på andre tidligere analyser for 

beregning av potensialet for overføring av gods fra veg til sjø, samt i egen regi 

gjennomført noen enkle beregninger for potensialet til RogAlliansen. 

De store sentraene i Rogaland har de siste årene vært i sterk vekst, og det er 

ingen grunn til å moderere den langsiktige forventede veksten på grunn av 

kortsiktig usikkerhet innenfor olje og gass. Det er viktig for regionens 

konkurransekraft og framtidige verdiskapning at en samler og koordinerer 

ressurser i hele fylket, og sikrer både næringslivet og innbyggerne en effektiv, 

bærekraftig og framtidsrettet infrastruktur. Gode transport- og 

distribusjonskanaler og effektive knutepunkter er en forutsetning for dette. 

Havnene er og vil i stadig sterkere grad stå sentralt i logistikk-kjeden på 

varenes vei til eller fra sluttbruker, både for industri og konsumenter. 

Rogalands beliggenhet og type næringsvirksomhet underbygger dette. 

De store byregionene vil stå overfor en betydelig befolkningsvekst kommende 

år, kanskje noe moderert på kort sikt som følge av usikkerheten innen olje og 

gass. 

Figur 23 Modell for beregning av prognoser 
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Figur 24 Befolkningsendring per år i regioner. Kilde SSB 

 

I Rogaland bor det i dag 470 000 mennesker. Det er beregnet en 30 % vekst 

fram til 2040, det vil si en befolkning på ca. 620 000 mennesker om femogtyve 

år. Dette er en vekst som vil kreve stor utbygging og utvikling av bolig- og 

næringsarealer, og ikke minst infrastruktur. Det vil kreves relativt raske 

omstillinger og tilpasninger. Det skal i denne perioden fraktes betydelige 

mengder mere gods. 

I Figur 25 på neste side vises befolkningsgrunnlaget for RogAlliansen i 2015 

og 2040 for henholdsvis Rogaland, Vestlandet, Sørvestlandet, og eventuelt 

sentrale deler av Sør Norge. 
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Figur 25 Befolkningsgrunnlag for RogAlliansen i 2015 og 2040.  

 

Basert på beregninger gjort av blant annet TØI og senere i den nasjonale 

godsanalysen (2015) er det fremlagt et potensal for overføring av gods fra veg 

til sjø. 

Det fraktes rundt 500 millioner tonn gods til, fra og i Norge årlig, til sammen et 

transportarbeid på 140 milliarder tonnkm. Potensialet for godsoverføring 

mellom transportformene utgjør en svært liten andel av transportvolumet, men 

siden det er de lange transportene det er lettest å overføre, vil andelen bli større 

målt i transportarbeid. Potensial for godsoverføring er estimert til i 

størrelsesorden 5-10 millioner tonn, avhengig av styrken på tiltakene som må 

iverksettes. 

Det er også foretatt beregninger, i regi av Godsfergen, for potensial av 

overføring av gods fra veg til sjø, fortrinnsvis nærskipsfart. 

RogAlliansens bidrag eller potensial kan tilnærmes på to måter. 

Godsstrømsanalysen for Rogaland (2014) gir en oversikt over godsstrømmene 

til og fra fylket og internt i fylket. Det gir en oversikt over godsets transport-

2040 2015                                                                                       2040 
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form og -veg, samt opprinnelse eller destinasjon inn og ut av fylket, og således 

en pekepinn på om og hvor sjø er et alternativ. 

Prosjektet har imidlertid valgt å gjøre en egen enkel kalkyle for RogAlliansen 

(figur 28), som sammenfaller godt med beregninger gjort av andre. For å få en 

større del av potensialet over på sjø, kreves sannsynligvis et modernisert og 

utvidet samarbeid i Rogaland, med både organisatorisk og fysisk tilrettelegging, 

og sannsynligvis ytterligere virkemidler fra myndighetene. 

Potensialet må utredes nærmere i fase 2, men et av flere resonnementer følger 

nedenfor. 

Det knytter seg et konkret potensiale for å avlaste Oslo-navet og etablering av 

nye direkte linjer (feedere) fra Kontinentet til Sørvestlandet: 

 Det passerer ca 2500 lastebiler over grensen hvert døgn, med i snitt 16 

tonn last.  Svinesund utgjør ca. 12 mill tonn av dette. 

 Det aller meste av volumet er langdistansegods med transportavstander 

over 300 kilometer, noe som betyr at mye skulle være relevant for 

sjøtransport.  

 400 000 TEU i Oslofjorden (200 000 over Oslo Havn). Med i snitt 10 

tonn last utgjør det 4,0 millioner tonn. 

 20 % av godset skal til og fra Vestlandet (10 % til Sørvestlandet) 

 50 % av godset går med jernbane 

Det er et åpent spørsmål hvor stor andelen fulle containere som går direkte eller 

splittes ved sentrallager i Oslo-regionen. Det er for enkelthets skyld lagt til 

grunn direkte transporter eller etablering av sentrallagere i Rogaland. 

Det gir 800 000 tonn som i dag går via Osloregionen (transitt) fra utlandet og er 

overførbart til sjø til/fra Sørvestlandet (ca 50 000 semitrailere/100 000 TEUs). 

I modellen nedenfor (figur 29) er dette fordelt på europeisk last og oversjøisk 

last, samtidig som nærskipslast er supplert av beregninger fra blant annet 

Godsfergen. Det er også gjort beregning for at RogAlliansen blir innfallsporten 

for hele Vestlandet, både med tall for 2014 og 2040 som grunnlag. I 

prognosene ligger en normal forventet framskrivning til grunn for 

befolkningsvekst og kjøpekraft. 

Slik det fremgår ligger det et potensial for RogAlliansen i blant annet den 

oversjøiske lasten som kommer med feederne fra Kontinentet til Oslo. 

Eksempelvis vil et nytt, middels stort linjeskip fra Rotterdam til en av 

RogAlliansens havner erstatte 200 semitrailere på vegen fra Oslo til Rogaland, 

noe som vil tilsvare 40 000 semtrailere i året. Effekten av dette er illustrert i 

figur 26 og 27. Det vil ”over natten” kunne gi en dobling av antall TEU. 
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Figur 26 Eksempel på effekt av et nytt linjeskip til regionen 

 

 

 

Figur 27 Potensial for containere (TEU) 
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Figur 28 Potensial for overføring av gods fra vei til sjø via Rogaland (Kilde: SSB, 
IRIS, TØI/Sitma, Godsfergen) 
 

Side 69 av 118



 

ROGA LLIA NSE N  

50  

9 Samarbeidsområder 

Det er sett på ulike områder for samarbeid mellom havnene, både innenfor 

marked og drift. I prosjektets startfase ble følgende områder diskutert: 

 

 Organisatorisk samarbeid på delområder 

o Logistikksystemer 

o Terminaltjenester 

o Backoffice-funksjoner (IKT, mv.) 

o ISPS-organisering 

 Markedssamarbeid 

o Deling av markedsressurser 

o Felles markedsføring, nasjonalt og internasjonalt 

o Felles kommunikasjonsplattform for hele fylket (myndigheter og 

marked) 

o Spesialisering av havnene 

 Etablering av et regionalt havneselskap 

Det er en nærmere omtale av mulige samarbeideområder innenfor marked og 

drift nedenfor.  

Før man går inn i en mer inngående diskusjon om samarbeid og organisering av 

havner, er det imidlertid viktig med en forståelse av havneselskapenes ulike 

roller, og bevistgjøring rundt hvem som er kunden.  

9.1 Hvem er havneselskapenes kunder? 

Det er ulike aktører og roller knyttet til havnedrift. For de offentlige 

havneselskapene varierer det ut fra forretningskonsept og hvordan de er 

organisert hvem som er «havnas» faktiske kunde og hvem som er kundens 

kunde. Sistnevnte kan være vel så viktig i havnas strategiske markedsarbeid. 

I figurene på neste side er to ytterpunkter illustrert, der man i figur 29 drifter 

havna selv og har ansvar for all markedskontakt. I figur 30 opererer 

havneselskapet mer som en ”landlord” og har satt ut all drift og markedskontakt 

til ulike terminaloperatørselskaper. Et eksempel på dette er Gøteborg havn. 
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Figur 29 Organisering av drift og marked. Havnevesenet i en ledende operativ rolle 

 

 

Figur 30 Organisering av drift og marked. Havnevesenet som ”landlord” 
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9.2 Marked 

Det er hensiktmessig å dele markedet for godstrafikk i Rogaland inn i tre hoved-

områder; konvensjonell last, offshore/subsea og fisk.  

Regionen står sterkt i alle disse kategoriene, men på Vestlandet er den største 

verdiskapningen knyttet til havnæringene offshore, maritim industri og sjømat. En ser 

imidlertid at flere andre typer bedrifter etablerer seg her, noe som vil forsterkes ved 

bedre kommunikasjonsløsninger både på sjø og vei. I tillegg vil flere og flere 

importører og eksportører benytte seg av sjøtransport når det blir bedre tilrettelagt og 

de blir bedre kjent med mulighetene i markedet. 

 

 
 
Figur 31 Markedsområder i Rogaland 

 

Markedssituasjonen for havnene 

Veitransporten har vunnet til dels store markedsandeler i den oppgangen som 

har vært de siste årene. Sjøtransporten kan også vise til en liten vekst, men 

taper terreng i forhold til veg.   

Sjøsiden opprettholder fortsatt et stort volum på transport, men det er 

fortrinnsvis på bulk. Om en ser på mulighetene for frakt av tradisjonelt gods 

(konvensjonell last), og overføring fra vei til sjø, så taper sjø i kampen om 

fremføringsvei.  
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I utgangspunktet skal havnen være en tilrettelegger av terminaltjenester. 

Arealer, havnefasiliteter og kai er hovedvirkemidler for havnas rolle som 

tilrettelegger. Som godsoverføringsledd mellom land og sjø er god kontakt med 

rederier, transportører og transportbrukere derfor en hovedbetingelse. Havnene 

og rederienes engasjement og evne til samarbeid er avgjørende for at de rette 

tiltak settes i gang i tide, og at det utvikles gode samarbeidsrelasjoner. Som del 

av verdikjeden mellom vareeier/produsent og kunde er ”havnen” mer enn en 

kai med bakland. Tilretteleggerfunksjonen er viktig og avgjørende for at 

havnen skal kunne skape ”merverdi” i verdikjeden. 

Motpolen til dette er de store samlasterne (f.eks. DB Schenker, Bring, PostNord 

Logistics), som har kontroll og eierskap i hele verdikjeden fra produsent til 

sluttbruker. Slik kontroll gjør at utfordringer i verdikjeden løses enklere - 

mindre involvering av aktører, samme interessebilde. 

I RogAlliansen sitt prosjektarbeid fremstår et felles arbeid mot et utvidet 

marked som en god mulighet og en viktig samarbeidsfunksjon. I den 

forbindelse bør målsettingen være: 

 A finne transportløsninger via sjø, til erstatning for veitransport. 

 Å gjennomføre et markedsarbeid mot strategiske kunder for å avdekke 

hvilke behov og krav som stilles for at sjøtransport skal bli foretrukket. 

 Å sette konkrete mål og strategier for overføring av gods fra vei til sjø 

samt utarbeidelse av handlingsplan. 

Dette kan oppnås ved aktivt å bidra til at kunnskapsgrunnlaget for sjøtransport, 

og intermodale transporter der sjøtransport inngår, heves og forbedres ute hos 

utvalgte kundegrupper. Havn, rederi eller vareeier har ikke nødvendigvis 

sammenfallende interesser og behov. Elementer som konkurranse, tilgang på 

gods og ikke minst kravet til effektivitet i verdikjeden vil være sentrale 

elementer.  

Logistikkjedene og distribusjonskanalene er ofte sementert, og havn og 

sjøtransport er gjerne fraværende. Transportkjøperne må få bedre og mer 

utfyllende informasjon om tilbud og organisering. 

De parametere som ofte oppgis å ha vital betydning for valg av transportløsning 

er: 

 Pris, kostnad for fremføring av enhet.  

 Forutsigbarhet, transporten utføres slik det forventes 

 Frekvens, hyppighet for transportene, fleksibilitet i planlegging 

 Ledetid, fra vare er klar til forsendelse til mottager har mottatt varen 

 Sikkerhet, varen kommer frem i den tilstand den skal 
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 Regularitet, tilbudet er til stede i samme form over tid 

 Grønt fotavtrykk, miljø og bærekraft 

Noe av det mest kritiske for bransjen er kunnskap. Det er for eksempel viktig å 

forstå markedet og skaffe seg kunnskap om samspillet mellom aktørene.  

Det vil si en helhetlig forståelse av hvordan markedet virker og henger 

sammen, samspillet mellom aktørene; vareeiere, vareleverandører, rederiene, 

agencies, samlastere, terminaloperatører og havnene. Og hvordan disse sammen 

er den del av internasjonale logistikkanaler og distribusjonskjeder. 

Det gjør det viktig at det etableres strategiske allianser som arbeider parallelt 

både i markedet og med å etablere nye produkter. 

Et eksempel på mulig markedssamarbeid og etablering av markedsallianser er 

illustrert i figur 32.  

 

 
 

Figur 32 Markedsallianser 
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I RogAlliansens pragmatiske tilnærming til markedet må alliansen spørre seg 

hva den skal rette seg mot, for raskest og mest effektivt å nå målsettingen. 

 Import – lokalt transportbehov 

 Eksport – lokalt transportbehov 

 Regionale og nasjonale transportbehov 

 Godsstrømmer og retninger (bryte opp i dagens korridorer) 

En bør i samarbeid med rederiene rette seg mot det segmentet som en 

umiddelbart kan påvirke. Primært vil dette være import fra Kontinentet, som i 

dag utføres med veitransport (dør – dør). En utfordring er at dette som oftest 

leveres «fritt i hus», og at det er avsender som bestemmer transportform og -

vei. Dét krever en diskusjon av hvordan man best kan påvirke valg av 

transportkorridorer og -måte, se figur 33. 

Sekundært vil det være oversjøisk containertrafikk, der rederier viderefrakter 

fra de store oversjøiske havnene i Europa til nordiske havner med feedere. Det 

genererer et stor innenlands transportbehovet for å viderefremføre godset til 

sluttdestinasjon. 

Uansett segmenter må arbeidet være innrettet på etablering av flere gode 

«godskorridorer» direkte inn til Vestlandet, via Rogaland. Det vil si bruk av 

sjøveien med container i multimodale løsning. 

 

 
 

 

 

 

Figur 33 Transportkorridor og mellomledd ved import til Norge 
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Hvorfor et markedsamarbeid mellom havnene? 

Prosjekt- og arbeidsgruppen har pekt på følgende punkter som begrunnelse for 

hvorfor et markedssamarbeid bør etableres. 

 Felles regionalt fokus 

 Felles strategi/kompetansepool 

 Styrket kompetanse (kunnskap) om markedet 

 Økt konkurransekraft  

 Salg og markedsbearbeiding for godsdestinasjon Rogaland 

 Koordinert markedskommunikasjon og et enklere regionalt budskap 

(«jungel») 

 Mer effektiv (smartere) bruk av ressursene 

 Etablere en motvekt til destinasjon «øst» 

 Skape økte markedsandeler og økt volum 

 

 

9.3 Drift 

IKT og backoffice-funksjoner 

Det er et utstrakt felt av samarbeidsområder innenfor IKT og backoffice-

funksjoner. Noen områder er illustrert i figur 34. 

Det kan ligge muligheter i å få etablert et felles driftsselskap, felles 

database/plattform og en felles forståelse for kunden behov. 

Et samarbeid kan i prinsippet berøre nesten alle drift- og støttefunksjoner, så 

vel som innkjøp. 
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Figur 34 Samarbeidsområder innenfor IKT 
 

 

Felles logistikksenter 

Det er foreslått å etablere et felles logistikksenter som kontaktpunkt for all 

sjøverts konvensjonell godstrafikk inn og ut av definerte havner i Rogaland. 

Bestilling av kaiplass og tilhørende tjenester, inkludert tollager, handling- og 

agenttjenester. Senteret inkluderer kaier i Risavika, alle kaier i Sandnes, alle 

kaier i Karmsund, Gismarvik og Egersund (må defineres). En enkel fremstilling 

av denne prosessen er vist i figur 35. 

 

 

 
 
Figur 35 Felles logistikksenter 

 

I fase 1 kan en tillegge logistikksenteret å fakturere anløp, kai, ISPS og andre 

lignende vederlag. Logistikksenteret kan videreutvikles til å håndtere flere 

backoffice-funksjoner spesielt knyttet til havnevaktfunksjoner for angjeldende 

kaier, samt fakturering av terminalhåndteringen, lossing/lasting av skip, etc. For 

å lykkes med felles logistikksenter forutsetter dette at en etablerer en felles 

IKT-plattform, eller en løsning som kan kommunisere elektronisk med den 
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enkelte aktørs regnskapssystem, slik at inntektene til den enkelte aktør kan 

posteres direkte i regnskapet elektronisk.  

Felles ISPS-senter 

Alle havnene må bruke betydelige ressurser for å ivareta sikringen innenfor sitt 

havneavsnitt og på hver enkelt terminal. Ett felles «ISPS centre of excellence» 

vil kunne redusere ressursbruken og bør derfor være en del av samarbeidet 

innenfor RogAlliansen. 

Felles terminalselskap 

Karmsund havn har i dag tre-fire terminaloperatører (stevedor). Risavika havn 

og Sandnes havn har etablert hver sin terminaloperatør. Det vil ligge en rekke 

synergier innen kompetanse, drift og investeringer i å få samordnet dette. 

 

 
 
Figur 36 Terminaloperatører i de ulike havnene 

 

Det kan være flere nivåer og typer terminaloperatører. Det kan være en operatør 

for containerterminalen, en annen for bulkterminalen, en for bilterminalen, osv. 

Det kan også være flere innenfor samme område, selv om dette i dag regnes for 

lite rasjonelt.  

Noen havner er flerbrukshavner, noe som ofte gjenspeiler organiseringen. Den 

er fragmentert, med mange aktører som disponerer ulike arealer og som eier 
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eget utstyr (reachstackere, terminaltraktorer, mv.). Stykkgods, breakbulk og 

containere håndteres om hverandre. 

En moderne havn bør i større grad rendyrke funksjonene. Arealbruken bør 

bestemmes av funksjonens arealbehov, ikke av aktørenes arealbehov. Det bør 

for eksempel defineres og avgrenses arealer for en containerterminal (lo-lo), ro-

ro terminal, stykkgodsterminal, bulk, mv. 

Innenfor disse funksjonene må operatørene i større grad samarbeide og tilpasse 

seg. Det er mange måter å samarbeide på, og det kan skje på flere nivåer. I det 

ene ytterpunktet kan hele havnen ideelt sett opereres av én terminaloperatør. 

Det kan være et felles datterselskap, der eierselskapene konkurrerer i markedet, 

men samarbeider om arealer, utstyr og drift.  

De forskjellige nivåene er beskrevet nedenfor, rangert fra liten til høy grad av 

samarbeid: 

 Samarbeid om laste- og håndteringsutstyr (pool) i de enkelte havnene 

 En terminaloperatør for hver funksjon i hver havn (f.eks. 

containerterminalen) 

 En terminaloperatør for hele havnen  

 En terminaloperatør som koordinerer alle havnene i Rogaland innenfor 

RogAlliansen 

 

Monopol kontra konkurranse i havnen 

Skal det etableres en drift med kun én terminaloperatør i havnen(e) må det 

gjøres slik at konkurransen er ivaretatt. Én operatør vil i praksis si et monopol, 

som kan virke prisdrivende. Det vil imidlertid fortsatt være konkurranse fra 

andre større havner utenfor alliansen, og fra veg og bane. 

Et eget EU-direktiv for å ivareta konkurranse i havner understreker viktigheten 

av konkurranse og ikke-diskriminerende forhold i havnen. Havnen skal være 

tilgjengelig for alle. Direktivet åpner imidlertid for at en havn kun kan ha én 

operatør, forutsatt at operasjonen settes ut på anbud i en tidsavgrenset kontrakt 

– slik at man på denne måten ivaretar en konkurranse. 

Det er en klar tendens i havnene i Norden til at man prioriterer rasjonell drift og 

stordriftsfordeler framfor intern konkurranse i havnen. De fleste har gått over til 

én containeroperatør – enten ved fusjoner eller ved kontraktstidens utløp. Dette 

er tilfellet i Göteborg havn, Aarhus havn, København og Malmö havn (CMP), 

Stockholm havn og Oslo havn. Unntaket er foreløpig Helsinki havn. Det 

uttrykkes imidlertid et klart ønske også der om en endring i retning av færre 

operatører.  
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Dette skjer i lys av at havnene er i sterk konkurranse med andre større havner 

(ikke internt eller lokalt), som motiverer til rasjonell og effektiv drift, og som i 

tilstrekkelig grad gir rederier og sluttbrukere valgmuligheter. Havnen 

konkurrerer i tillegg med veg og jernbane, ofte i kombinasjon med de 

alternative havnene. 

Det anbefales derfor en større grad av samarbeid i havnene og mellom havnene. 

Et slikt samarbeid, eller sammenslåing, kan gjennomføres på tre måter, som 

illustrert nedenfor. 

 

 
Figur 37 Terminaloperatører i de ulike havnene 

 

 

Det kan også være et alternativ i første trinn å dele inn geografisk: 

 Trinn 1 - Felles terminalselskap i tre geografisk soner 

o Haugalandet (Karmsund, Gismarvik) 

o Stavanger/Jæren (Risavika, Sandnes) 

o Dalane (Egersund) 

 Trinn 2 – Felles terminalselskap for alle havnene 

I neste omgang kan det settes i gang et prosjekt for å vurdere 

hensiktsmessigheten ved å slå sammen de to selskapene til ett. 

• En  av dagens operatører tar over operatøransvaret for 
alle havnene (suksessivt så snart respektive kontrakter 
opphører)

Alternativ 1
Overfør

• Fase 1:  Etablere Karmsund Terminalselskap AS (fra 3 ->1)

• Fase 2:  Etablere Rogaland Terminalselskap AS (fra 3 -> 1)

• Eies av de offentlige havnene og eventuelt noen private 
aktører (se neste figurer)

Alternativ 2
Fusjon

• Alle kontrakter fristilles/avsluttes

• Konkurranseutsetting

• Kontrakt til en av dagens aktører eller en ny 
internasjonal aktør

Alternativ 3
Konkurranse
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Det er flere måter å organisere et terminalselskap på, ut fra eierskap. Det kan 

være flere hensyn å ta, knyttet til dagens operatører og deres eiere eller brukere 

av havnen. Det er nedenfor vist til tre ulike, alternative organisasjonsformer, 

der enten havneselskapene, rederiene, eller en kombinasjon som inkluderer 

dagens operatører, er eiere. 

 

 

 

 

Figur 38 Terminaloperatør med havnene som eiere 

 

 

 
 

 

Figur 39 Terminaloperatører med dagens operatører og havneselskapene som eiere 
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Figur 40 Terminaloperatør med rederier som eiere 
 

 

Et fjerde alternativ er å utlyse hele (alle) terminaloperasjonen(e) og gi 

oppdraget til en internasjonal terminaloperatør med stort nettverk. Det vil raskt 

kunne gi synergier og ringvirkninger, og enklere tilgang til nye linjer og 

markeder. 

 

 

 

           
 

 

Figur 41 Ny ekstern internasjonal aktør som Terminaloperatør 
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Hvorfor et driftssamarbeid mellom havnene? 

Prosjekt- og arbeidsgruppen har pekt på følgende punkter som begrunnelse for 

hvorfor et driftssamarbeid bør etableres. 

 Effektivisering 

 Lavere kostnader 

 Større volum pr. ansatt 

 Forenklet markedstilgjengelighet 

 Koordinering/standardisering (kundebehandling) 

 Innkjøp/standardisering 

 Bedre kapasitetsutnyttelse (kaier mv.) 

 Legge bedre til rette for spesialisering/konsentrasjon (ut fra en omforent 

plan havnene imellom) 

Hvorfor felles operatørselskap? 

Det er følgende argumenter for å etablere et felles operstørselskap. 

 Etablere tids- og kostnadseffektive terminaler  

o God utnyttelse av alle ressurser  

o Unngå duplisering av funksjoner og utstyr som følge av flere 

aktører  

o Felles IT-plattform 

o Standardiserte, operasjonelle prosedyrer 

o Stordriftsfordeler gir økt frekvens og lavere enhetskostnader 

o Effektive terminaler gir redusert overtid 

 For stor lokal og intern konkurranse gjør at de små operatørene 

utkonkurrerer hverandre, underbyr hverandre og går med underskudd. 

 Små operatører med marginal økonomi vil ikke ha økonomisk ryggrad 

til investeringer og å «tenke stort». 

 Felles markedsføring og profilering gir bedre ressursutnyttelse og større 

markedseffekt. 

 Terminaler og havner som finner organisatoriske samarbeidsløsninger, 

der arbeidskraftressursene ses under ett, fremstår som mer effektive enn 

andre. 
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Det knytter seg blant annet følgende utfordringer til et samarbeid: 

 Bemanning – kapasitet vs. leveringsdyktighet og prioritering 

 Prisregimer – 8 forskjellige prisregimer skal samordnes 

 Kontraktuelle forpliktelser – langsiktige kontrakter må overholdes 

 Losse- og lastekonflikten – hvordan løser vi denne? 

 Administrative goder – hvordan harmoniseres disse? 

 Personalgoder – hvordan harmoniseres disse? 

 Kontrakter med morselskap – prisregimer 

 

 

9.4 Westport 

Det er i et par av havnene, uavhengig av RogAlliansen, vært arbeidet en tid 

med etablering av Westport. Dette er en samarbeidsallianse innenfor gods, der 

en vil prøve å etablere en merkevare og så langt som mulig en koordinering av 

godstrafikken i havnene. Arbeidet ses som spesielt viktig i markedsarbeidet og 

profileringen av Rogaland (og Vestlandet) som destinasjon. 

Det er naturlig å koble Westport til RogAlliansen og la dette bli en del av hele 

konseptet. Det kan være et nyttig verktøy i profileringsarbeidet, ikke minst som 

en felles merkevare (branding), men også organisatorisk. 
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9.5 Samarbeid i andre havner 

Det kan vises til andre havner som har inngått samarbeid med stor suksess, og 

noen med langt mindre hell. 

I indre Oslofjord ble det i sin tid forsøkt etablert et Viken havneselskap, som 

aldri ble realisert. Havnealliansen, som er et samarbeid mellom Moss havn og 

Borg havn er etablert, med felles profil profilering og hjemmeside, og et 

samarbeid innenfor enkelte driftsfunksjoner, som for eksempel lønn. 

Intensjonene er imidlertid et lang mer omfattende samarbeid, som inntil videre 

er stoppet som følge av motvilje i en av kommunene. 

En suksesshistorie er Copenhagen Malmo Port (CMP), som kan vise til flere års 

samarbeid og full integrering i et felles selskap, som også er operatør. De 

respektive to havneselskapene har trukket seg tilbake som kommunale 

eiendomsforvaltere (landlords). CMP kan vise til reduserte driftskostnader som 

følge av sammenslåingen, og en rasjonalisering av investeringene.  

Suksessen til CMP, som en flernasjonal havn i Norden, har inspirert Umeå og 

Vaasa innerst i Østersjøen, samt de to lugarianske havnene Savona og Genova 

til å prøve noe tilsvarende. 

Det kan virke som de mest vellykkede sammenslåingene har startet med en 

bottom-up tilnærming, hvor havnene selv tar initiativ, og at disse har bedre 

forutsetninger for å lykkes enn top-down styrte prosesser.  
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Copenhagen Malmö Port (CMP) 
 

 

 
 
 
 
København Havn og Malmø Havn inngikk for noen år siden et samarbeide som resulterte i en fullstendig 
sammenslåing av de to havnene. Kommunene og havneselskapene trakk seg tilbake som rene grunneiere 
og de etablerte et felles aksjeselskap CPM, som opererer begge havnene. 
 

De innfører i 2015 en ny sjøbasert «shuttle service» mellom de to havneavsnittene med containere, for å 
avbelaste Øresundbruen. Det er ca 35 km mellom havnene via det offentlige vegnettet. 
 
 

 
 
 
 

«The upside of the mergers are that the operating costs are
reduced and investment decitions rationalised».

• Port owner: 
CPH City & Port 
Development 

• CMP (50%):
CPH City & Port 
Development 

• Markedsomr.:

– Cars

– Containers

– Cruise ships

– Dry bulk

– Liquid bulk

– Ro-ro/ferger

• Port owner:
City of Malmö

• CMP (50%):
Malmö Port Ltd

• Markedsomr.:

– Cars

– Containers

– Dry Bulk

– Liquid bulk

– Ro-ro/ferger
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10 Mål og effekt 

10.1 Sammenheng mellom tiltak og mål 

Det har vært viktig for prosjektet å vise at det er en sammenheng mellom de 

tiltak som foreslås, og målet, som er overføring av gods fra veg til sjø. 

Effektene er så langt ikke kvantifisert, men illustrasjonene nedenfor illustrerer 

en logisk forbindelse mellom valg av strategi (veien til målet) og selve målet. 

I første figur vises det til hovedtiltaket som er et ”samarbeid mellom havnene”, 

og i de påfølgende til mer konkrete samarbeidsformer innenfor marked, drift og 

IKT/backoffice. 

Et samarbeid på flere nivåer bør gi stordriftsfordeler og mer tids- og 

kostnadseffektive havner og terminaler (økt konkurranseevne). Det bør gi både 

høyere inntekter og reduserte investerings-, drifts- og enhetskostnader. 

 

 
Figur 42 Sammenheng mellom hovedtiltaket (samarbeid mellom havner) og målet 
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Figur 43 Tiltakenes sammenheng med prosjektets mål. Samarbeidsområdene er 
ringet inn.  
 

 

 

 

 
Figur 44 Tiltakenes effekter 
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10.2 Hva menes med effektive havner? 

Sintef/Marintek gjennomført i 2006 en studie av hva som kjennetegner 

effektive havner. Der heter det blant annet: 

”Effektive terminaler søker god utnyttelse av alle sine ressurser. Duplisering av 

funksjoner og utstyr som følge av at det finnes flere aktører, øker kostnaden for 

alle. De terminalene og havnene som evner å søke samarbeidsløsninger der 

arbeidskraftressursene ses under ett, fremstår som mer effektive enn andre ” 

 

Det anbefales blant annet følgende for å få etablert en effektiv havn: 

 Rendyrke operasjoner 

 Etablere effektive sluser 

 Optimale godsflytmønstre 

 Nye laste-/losseløsninger 

 Arenaer for terminalutvikling 

 Bedre systemer/rutiner for operasjonell planlegging 

 ”One stop shopping” ifht informasjonsinnhenting og flyt 

 Forenkling og harmonisering av havneavgifter 
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11 Videre framdrift 

Prosjektet er tildelt midler av Kystverket for fase 2, etter å ha søkt om tilskudd 

til havnesamarbeid i 2015. Tilskuddsordningen er et resultet av ny Nasjonal 

Havnestrategi som ble fremlagt av regjerengen inneværende år. Tilskuddet 

dekker halvparten av en angitt kostnadsramme på 1,5 millioner kroner. 

Kystverket skriver blant annet i tilsagnet: 

Formålet er å posisjonere og utvikle havnene i regionene i tråd med utviklingen 

for øvrig, for å kunne sikre regionen en sammenhengende god landbasert og 

sjørelatert infrastruktur. 

Tilskuddsordningen for havnesamarbeid er rettet mot havnesamarbeid som har 

til formål å øke andelen av gods som fraktes på sjø. For å oppnå mer gods på 

sjø må sjøtransportens konkurranseevne styrkes. Dette kan oppnås gjennom 

samarbeidsløsninger som gir bedre transportkvalitet og/eller reduserte 

kostnader for brukerne, og bidrar til en samlet sett mer effektiv utnyttelse av 

samfunnets ressurser. Kystverket har vurdert at ovennevnte prosjekt er i tråd 

med ordningens hensikt. 

Tilskuddet er tildelt under forutsetning av at prosjektet blir gjennomført i 

henhold til innvilget søknad, samt vilkår for tilskudd til havnesamarbeid og 

Samferdselsdepartementets Retningslinjer.  

Fase 1 har vært en forprosjekt der man har diskutert og begrunnet mulige 

samarbeidsområder. Fase 2 tenkt som et hovedprosjekt, hvor man går dypere 

inn og beskriver hvordan et samarbeid kan utformes. Det kan gjennomføres på 

to nivåer, hvor man deler inn tiltak på kort sikt (prioritet) og lang sikt. 

Styringsgruppen ønsker i prioritere Marked. Samtidig utredes ulike samarbeids-

muligheter innenfor drift videre. 

I søknaden er hovedprosjektet (fase 2) beskrevet som følger: 

1. Utarbeide og konkretisere samarbeidsområdene anbefalt i fase 1 

a. Marked; samarbeid innenfor marked 

b. Drift; samarbeid på drift- og støttefunksjoner (back office) 

c. Fellesenheter; etablering av felles logistikksenter og 

terminalselskap 

2. Beskrive hvordan samarbeidet kan iverksettes og felles administrative 

funksjoner kan etableres 
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3. Foreta markedsvurderinger, beregne effekter (potensial) i etablerte 

korridorer (og nye) for overføring av gods fra vei til sjø 

4. Beregne økonomiske effekter av et samarbeid på ulike nivåer 

5. Vurdere juridiske utfordringer og muligheter 

6. Forslå ulike organisatoriske løsninger 

7. Etablere og lede arbeidsgrupper koordinert og i det enkelte havner for å 

utarbeide forslag til tilpassinger 

8. Beskrive eventuelle videre faser i prosjektet 

9. Utarbeide rapport som beslutningsgrunnlag 

Det er i fase 1 påbegynt en kartlegging av markedet, samt interne systemer 

(IKT, mv), funksjoner og ansatte. Dette kan videreføres i fase 2. 

Prosjektet skal fremlegges for respektive havnestyrer/styrer etter hver fase, for 

å belsutte videre fremdrift i prosjektet. 
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Turistkontoret sommersesongen 2015 
 

Sammendrag: 
Driften av turistkontoret for denne sesongen er nå over. Med dette legges resultatene for 
turistregistreringen samt forslagsliste med henhold til neste års sesong frem. Disse er 
plassert som vedlegg. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Styret tar resultatene av turistregistreringen til orientering. 
2. Styret viser til forslagene for å bedre turistinformasjonen og ber om at det arbeides 

videre for å realisere disse forslagene med tanke på neste års sesong. 

 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID  Tittel 

427798  Forslagsliste for turistinformasjonen 

427799  Resultatene av turistregistrasjon 2015 

 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Saksgang: 
Avgjøres av styret. 
 

Daglig leders vurdering: 
Det har vært en sesong med mange besøkende i Eigersund. Reiseliv & turisme er inne i en 
positiv trend. Det er åpenbart at kommunen har blitt kjent på grunn av de mange festivalene. 
Internasjonalt har svak kronekurs og en solid markedsføring hjulpet på. Lederen på 
turistkontoret har satt opp en forslagsliste slik at vi kan bli enda bedre. Forslagene er basert 
på hvilke problemstillinger som reises overfor turistinformasjonen. Jeg slutter meg til 
forslagene ,og vil anbefale overfor styret at vi arbeider for å iverksette disse tiltakene. 
Plasseringen av turistinformasjonen på Gruset fungerte svært godt. Samlokaliseringen med 
frivillighetssentralen fungerte også bra. Det ble satt opp en enkel skillevegg slik at de to 
virksomhetene kunne fungere uavhengig av hverandre. 
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Saken fremmes med anbefaling om at styret treffer det fremlagte forslag til vedtak. 
 
 
 
 

Alternative løsninger:  
[Skriv her] 
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Forslagsliste for turistinformasjonen 

Dette er en kort presentasjon av de viktigste forslagene vi på turistkontoret kommet 
med. Disse er baserte på turiststatistikkens resultatene og andre observasjoner 
gjennom sesongens arbeid. 
 
1. Fornye informasjonshefter. Sesongens turiststatistikken viser at de fleste besøkere 
kommer innom kontoret for å ta med brosjyrer, og mer en halvparten besøkere 
kommer ikke fra Norden. Det betyr at de får ikke informasjon om Egersund i det hele 
tatt, siden Egersund hefte finnes bare på norsk; og selv om den har nyttig informasjon, 
den er mer rettet mot beboere, og ikke turister. En måte å løse det på er å forbedre 
eksisterende kart av Egersund - gjøre det om slik at det blir mer handy og inneholder 
mer nyttig informasjon. Et eksempel på hva kan bli lagt til kartet sammen med 
turistregistrasjonens resultatene vedlagt. 
 
2. Bli medlem på Nordsjøvegen. Dette kan være et smart tillegg til det forbedret 
kartet. Nordsjøvegen er basert på godt konsept og har effektivt markedsføringstrategi. 
Det viser seg at mange som kommer til Egersund har ingen bestemt plan og spør om 
hva de kan oppleve i område. Det betyr at hvis de får Nordsjøvegen sin brosjyre f.eks. 
i Kristiansand, så kan de bestemme seg allerede at de vil besøke Egersund. (Mer om 
Nordsjøvegens fordeler blir presentert av Margaret Idsø.) 
 
3. Samle informasjon for vertskap, basert på ofte stilte spørsmål. Dette handler mest 
om de praktiske spørsmål som overnatting, leie, spisesteder, offentlige tjenester og 
lignende. Dette må selvsagt oppdateres hver sesong, men kan være fin utgangspunkt 
for vertskap, som en håndbok eller digital fil. 
 
4. Samarbeide med andre turistkontorer i område. Ganske ofte spør turister om 
hva de kan se utenfor Egersund, og sannsynligvis spør de det samme på andre 
turistkontorer. Da er det lurt å ha kontakt med de nærmeste kontorer slik at de har 
viktigste informasjon om Egersund og vi har informasjon om dem og ikke minst kan 
vi veksle brosjyrer. 
 
5. Forlenge sesongen, uten søndager eller/og med litt kortere arbeidstid. Begrunnelse 
for dette er at man kan se at turister kommer allerede i begynnelsen av juni og antall 
besøkere på turistkontoret er ikke særlig lav den første og den siste ukene. Men det 
ble observert en tydelig nedgang søndager og på slutten av dagen. 
 
6. Få en digital informasjonstavle. Dette krever investering og vedlikehold, men kan 
være veldig nyttig for formidling av variert turistinformasjon på forskjellige språk 
selv utenom turistkontorets arbeidstid.  
 
7. Få en lett tilgjengelig aktivitetskalender for de som spør om hva som skjer i byen 
og omegn. 
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8. Undersøke hvordan Egersund er presentert på forskjellige medier og er 
oppfattet av turister. Slik kan man skape en mer konsis melding om byen som skal 
kommuniseres til besøkere og så forberede seg bedre til de forventningene besøkere 
skulle ha. (F.eks. mange som kommer forventer at Egersund skal vise seg som en 
fiskeribyen, men det blir vanskelig å finne fersk fisk eller gå ut på fisketur). 
 
9. Få skilt til Fotlandsfossen og Stoplesteinan fra hovedveiene. Disse stedene er 
beskrevne på noen av de utenlandske guider, men når man kommer hit, så finnes det 
ingen anvisninger. 
 
10. Arrangere turer (byvandring, toppturer o.l) enten med guide eller med presise 
instruksjoner på kart, på norsk, engelsk og tysk. Akkurat nå har vi bare byvandringstur 
og toppturer beskrevne på brosjyrer som er på norsk. Mange utenlandske turister 
hadde lyst til å få et detaljert brosjyre om forskjellige turer.  
 
 
Andre merknader: 
 
1. Kontaktinformasjon må korrigeres på nett (Google, infosider) og brosjyrer, både 
adresse og telefon. Nummeret på huset hadde vært nyttig. Det står ikke kontorets 
kontaktinformasjon på Stavangerregionen sin brosjyre. 
2. Informasjonstavle for annonser og et stort kart over Norge eller regionen  kan 
være nyttig på kontoret. 
3. Utføre turistregistrasjon digitalt. Da blir det lettere og mer effektivt å analysere 
den. 
4. Leie av biler, båter, vannsports- og fiskeutstyr var etterspurt denne sesongen, men 
vi kunne ikke tilby mye. 
5. Mulighet for å kjøpe souvenirer ifra Egersund manglet. 
6. Et lite bruksbudsjett hadde vært nyttig for å kjøpe kontorrekvisita o.l. Dette kan 
dekkes ved å selge postkort eller små souvenirer på kontoret. 
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Forslag til forbedring av Egersund bykart 
 
1. Mindre reklame - mer nyttig informasjon. 
2. Noen av de stedene kan legges til kategorier, f.eks. overnattingssteder, spisesteder, 
aktiviteter eller topp aktiviteter i Egersund, topp opplevelser i Egersund, severdigheter, 
shopping, turområder. Disse kan ligge ved side av selve byplan. 
3. Det står ikke navn på noen av de severdighetene på eksisterende bykart.  
4. Byvandring hadde vært lettere hvis det sto flere navn på gatene på kartet. 
5. Noen bilder av spesifikke steder i Egersund hadde vært godt. Dette kommer an på 
hva som skal assosieres med Egersund mest. Det finnes mange veldig attraktive steder 
i Egersund og bilder av disse stedene kan bidra betydelig til en bedre markedsføring 
av byen. 
6. Avstand mellom Egersund og noen av de nærmeste byene samt nyttige lenker på 
nett hadde vært fordelaktig på kartet også - det skal ikke ta mye plass. 
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Resultatene av turistregistrasjon 2015  
Periode 29.06-23.08 (hele sesongen) 
 
 
1. Antall besøkere etter nasjonalitet 
 
Denne sesongen har det vært til sammen 2412 besøkere. De fleste kommer fra Tyskland (nesten 37%). 
Innlands turister utgjør 22,5%, turister fra hele Norden - nesten 31%. Nesten det samme antall turister 
kommer fra Frankrike, Danmark, Sverige og Nederland (rundt 4% hver). Bare litt mindre turister 
kommer fra Nord Amerika, Storbritannia, Spania og Italia (rundt 3% hver). Turister fra andre land utgjør 
6,1%, og disse kommer fra Østerrike, Tsjekkia, Sweitz, Belgium, Polen, Russland, Australia, India, 
Vietnam, Kina, Japan, Hellas, Bulgaria, New Zealand, Israel og Island. Opprinelse av resten (9,6%) var 
ikke klar.  
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2. Antall besøkere etter årsak 
 
De fleste besøkere kommer for å få brosjyrer, kart og informasjonshefter om byen og område (31%). 
En del turister er ganske spesifikke på hva de trenger (11%) og har spørsmål om praktiske ting: valuta 
veksling, butikker, spisesteder, offentlige tjenester, verksteder, sports- og fiskeutstyr.   
 

 
 

- En del turister spurte også om tur muligheter i område, camping, fiske- og båtturer (6-7% hver).  
 
- Noen av de som kommer vet allerede hvilke steder de vil besøke, og blant disse stedene finner man 
vanligvis Lysefjord, Preikestolen, Kjerag, Stavanger, Kristiansand, Flekkefjord, Sokndal, hele 
Nordsjøruta, Brufjell, Blåfjell, Byrkjedal, Magma geopark.  
 
- Når turister kommer med spesifikke spørsmål om Eigersund område, så gjelder det vanligvis om 
Eigerøy fyr, sentrum eller trehus bebyggelse, kirka, Varberg, Fotland, Elverhøy, Sjokoladefabrikk og 
museer.  
 
- Det er en del turister som vil gjerne bruke Wifi eller PC: det bruker de for å finne informasjon, bestille 
billeter, betale bompenger eller ordne personlige ting. Av og til trenger de å skrive ut noe.  
 
- Noen turister spør om overnattingsmuligheter i byen og omegn, også om det er mulig å leie båt, bil, 
sykkel eller annen utstyr. 
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3. Antall besøkere i forhold til ukene  
 

 
 

Gjennomsnittsantall besøkere per uke - 300, per dag - 42. De fleste kom i uke 31, men det var ikke 
mindre enn 245 besøkere per uke gjennom hele sesongen.  
 
 
4. Antall besøkere i forhold til ukedager 
 

 
 

Man kan se at vanlige dager varierer antall besøkere ikke så mye, mens det ble registrert betydelig 
mindre turister om søndag.  
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5. Oppsummering 
 

- Det viser seg at mer enn en tredjedel av turistene kommer fra Tyskland, nesten en tredjedel kommer fra 
Norden og nesten en tredjedel kommer fra andre forskjellige land. Man kan også legge merke til at 
nesten en tredjedel besøkere kommer til turistkontoret for å ta med noen brosjyrer og kart. Det 
anbefales da å ha brosjyrer om Eigersund og omegn ikke bare på norsk, men også på tysk og 
engelsk. Per dags dato har vi bare hefter om Egersund som er på norsk. De som ville ha noe på tysk eller 
engelsk, kunne bare få brosjyrer om Stavangerregionen eller om Norsjøvegen (informasjon om Egersund 
finnes ikke på disse). 
 
- Siden det var ganske mange spørsmål om praktiske ting, kan det være lurt å ha en samling av 
informasjon som disponeres av vertskap, som en håndbok eller digital fil. I tillegg, en 
informasjonstavle kan være nyttig på kontoret for å dele annonser og lignende.  
 
- Ofte spør besøkere ikke bare ting om Egersund men også om andre steder i regionen, derfor kan det 
være lurt å samarbeide med turistkontorer i andre kommuner - det kan lønne seg for Eigersund og. 
Det ble merket at en ganske stor del av turistene hadde ikke en klar reiseplan for hvor og hva de skulle 
gjøre og det betyr at man kan oppmuntre mange til å besøke bestemte steder.  
 
- De fleste turistene kom mellom ukene 29 og 33, men det var ikke mindre enn 245 besøkere per uke 
gjennom hele sesongen. Det ble registrert en ganske lik antall besøkere gjennom alle ukedager, med 
unntak av søndager. Derfor anbefales det å vurdere forlenging av turistkontorets sesongen, med 
åpningstid 6 dager per uke og kanskje litt kortere dag.  
 
Litt mer detaljerte forslag finnes også på Andre merknader. 
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Medlemsskap i Nordsjøveien 
 

Sammendrag: 
Eigersund kommune er ikke medlem av Nordsjøveien. Følgelig blir heller ikke kommunen 
markedsført i Nordsjøveiens magasiner og nettsteder. For reiselivsnæringen har dette vært 
et stort savn. Næringen har derfor tatt til orde for at kommunen/foretaket burde melde seg 
inn. 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Eigersund Næring og Havn KF melder foretaket inn i Nordsjøvegen fra 1.1.16
2. Kontigenten på kr. 50.000 finansieres over budsjettet for 2016. 

 

 

Saksgang: 
Avgjøres av styret. 
 

Daglig leders vurdering: 
Daglig leder har vært i kontakt med ledelsen for Nordsjøveien. Nordsjøveien ønsker sterkt at 
Eigersund skal være med på den felles reiselivssatsingen som er i Rogaland. Medlemmene i 
Nordsjøveien er kommunene langs nordsjøveitraseen fra Kristiansand til Utsira. 
Medlemskapet koster 50.000 kroner årlig. 
Nordsjøvegen har allerede startet opp trykkingen av turistmateriell og tilretteleggingen for 
øvrig for neste års sesong. Dersom Eigersund skal være med i omtalen var det naturligvis 
viktig at dette skjedde for trykkingen. Daglig leder hadde derfor sonderinger med styret på 
Esbjergturen. Sonderingene var positive. Daglig leder har derfor meldt til Nordsjøvegen at 
foretaket ønsker å være med i arbeidet for neste års sesong. Det er en dialog mellom 
Sentrumsforeningen, daglig leder og Nordsjøvegen om valg av bilder og tekst. 
 
Daglig leder for Nordsjøvegen er invitert til styret for å orientere om Nordsjøvegens arbeid og 
strategier. Nørdsjøvegen er også interessert i innspill fra styret for Eigersund Næring og 
Havn KF. 
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Saken fremmes med anbefaling om at styret treffer det fremlagte forslag til vedtak. 
 
 
 

Alternative løsninger:  
[Skriv her] 
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22.10.2015 

 
 

Økonomirapport for Eigersund Næring og Havn KF for perioden januar ‐ 
september 2015 
 

Sammendrag: 
Daglig leder fremlegger en økonomirapport for perioden januar – september 2015. 
Økonomirapporten viser at utgiftene er i balanse, mens foretaket forventer en høyere inntekt 
enn budsjettert innenfor ansvar 4010 Havnevesen. Samlet mindreforbruk kan ligge på ca. 1,5 
millioner kroner, men er avhengig av salgsinntektene for perioden oktober – desember 2015. 
Et mindreforbruk vil styret (og kommunestyret) ta stilling til i forbindelse med behandlingen av 
årsregnskapet for 2015.  

Daglig leder viser til at salgsinntektene for gjeldende periode – i Havnevesenet - ligger lavere 
enn for 2014 og at dette henger sammen med aktiviteten i havnen. Samtidig peker daglig 
leder på at det er dialog med ulike aktører – med tanke på økt aktivitet samtidig som 
foretaket arbeider med konkrete investeringstiltak. 

Daglig leder foreslår ingen budsjettmessige endringer. 

 

Daglig leders forslag til vedtak:
Økonomirapporten tas til orientering. 
 

 

Saksgang: 
Saken behandles i styret for Eigersund Næring og Havn KF. Denne sak blir ikke sendt 
videre. 
 

Eventuell tidligere politisk behandling: 
Denne sak er ikke behandlet tidligere. 
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Andre opplysninger / fakta i saken: 
Foretaket er organisert med følgende ansvarsnummer (enheter): 

4000          ADMINSTRASJON 
4010          HAVNEVESEN 
4020          NÆRINGSUTVIKLING 
4030          TOMTEUTVIKLING NÆRING 
4040          TOMTEUTVIKLING BOLIG 
4050          TURISTINFORMASJON 

 
Organiseringen av enhetene gjør at havnedriften kan skilles lett ut hvor midlene går til 
havnedrift (i tråd med Havne- og farvannsloven). 
 
Regnskapstall og periodisert budsjett er for perioden januar – september 2015, hvor en 
skiller mellom drift og investering (varige driftsmidler med en verdi på mer enn 100.000 
kroner). Det føres  
 
Daglig leder opplyser om følgende forhold: 

· Iht. vedtak har Eigersund kommune satt av 10.760.000 kroner som skal overføres til 
foretaket. Overføring vil skje når investeringsutgiftene kommer på konkrete prosjekt 
i foretaket. Midlene var tiltenkt bla. kjøp av tomter/infrastrukturtiltak. I Eigersund 
Næring og Havn KF er midlene disponert som egenkapital ved følgende 
investeringsprosjekt: 

· Prosjekt 1030 Køp av industriareal – 5,0 mill kr 
· Prosjekt 1007 Utbedring av Nordsjøterminalen – 5,0 mill kr 

· I budsjettet for 2015 har Eigersund kommune avsatt 966.000 kroner til drift av 
Eigersund Næring og Havn KF. Disse midlene finansierer ansvarene 4020, 4030, 
4040, 4050 og deler av ansvar 4000 (dette iht. budsjett). 

 

Daglig leders vurderinger: 
Den økonomiske oversikten for driften viser følgende (for kontoklassene): 
 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
Kommentarer til tabellen: 

· Utgiftene er noe lavere enn periodisert budsjett.  
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· Driftsutgiftene knyttet opp mot tilskuddet til Eigersund kommune er iht. budsjett. 
· Salgsinntekter: 

· Det er kun budsjettert med salgsinntekter ved ansvar 4010 havnevesen i 
budsjettet for 2015. 

· Salgsinntektene ved ansvar 4010 Havnevesen ligger høyere enn 
budsjettert. Samtidig peker daglig leder på at salgsinntektene for 
Havnevesenet lå høyere på tilsvarende periode i 2014 (ca. 750.000 kroner 
høyere i 2014 vs 2015). 

· For perioden oktober – desember har foretaket budsjettert med 
salgsinntekter på 1,8 millioner kroner i 2015. For samme periode i 2014 
kom det inn 2,9 millioner kroner. 

· Slik daglig leder vurderer det vil foretaket nå budsjettet salgsinntekt for okt 
– des 2015. Dette vil gi en høyere salgsinntekt enn budsjettert på ca. 1,4 
millioner kroner.  

· Daglig leder viser til at det er ett avvik på hvor salgsinntektene kommer inn 
– i forhold til budsjett – men foreslår ingen endring mellom enkelt konto i 
denne sak. 

 
Den økonomiske oversikten for enhetene (netto drift) viser følgende: 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
Kommentarer til tabellen: 

· Enhetene er i balanse. 
· Lønn til daglig leder blir regnskapsmessig ført på ansvar 4000 i løpet av året. I 

forbindelse med årsregnskapet for 2015 blir daglig leders lønn fordelt mellom de 
ulike ansvarene (etter medgått tid). 

· Samlet sett er enhetene 4000, 4020, 4030, 4040 og 4050 i balanse. 
· Ansvar 4010 Havnevesenet viser et mindreforbruk på lønnspostene – samtidig som 

inntektene totalt sett ligger høyere enn budsjettert. Ut fra dette venter daglig leder 
ett mindreforbruk (overskudd) på ansvaret – som for året kan ligge på ca. 1,5 
millioner kroner. Dette basert på forventet inntekt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Side 108 av 118



 
 
 
 
Det arbeides med det enkelte investeringene som er vedtatt og hvor en viser til følgende 
oversikt (som gjelder for hele året): 

Alle tall er oppgitt i hele tusen kroner. 
 
Kommentarer til tabellen: 

· De enkelte investeringsprosjektene er i balanse. 
· Det har vært anbudsåpning på to prosjekt – 1014 og 1007. I skrivende stund pågår 

det en  gjennomgang av disse prosjekt – og daglig leder vil komme tilbake til dette 
forhold. 

· Førte utgifter på prosjekt 1011 skal flyttes til prosjekt 1007. 
· Basert på fremdriftsprognoser vil det antakelig ikke bli behov for låneopptak i 2015 – 

videre vil det være et mindreforbruk som blir ført over til 2016.  

Side 109 av 118



 

Universell utforming: 
Ikke aktuelt i denne sak. 
 

Økonomiske konsekvenser: 
Fremgår under daglig leders vurderinger. 
 
Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som 
har økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene 
kan kun slettes dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. 
 
 

Alternative løsninger:  
Fremme forslag til endringer. 
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Saksnummer  Foretak  Møtedato 

036/15 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

22.10.2015 

 
 

Budsjettkontroll og trafikkstatistikk pr. 3. kvartal 2015 
 

Sammendrag: 
Regnskapsrapport og trafikkstatistikk pr. 3. kvartal 2015 fremlegges

 

Forslag til vedtak: 
Regnskapsstatus og trafikkstatistikk pr. 3. kvartal 2015 tas til orientering. 

 
Dokumenter vedlagt saken 

DokID  Tittel 

427814  Driftsregnskap 

 
Journalposter i arkivsaken – ikke vedlagte dokumenter 

Saksgang: 
Avgjøres av styret 
 
 

Opplysninger/fakta i saken: 
 

BUDSJETTKONTROLL OG TRAFIKKSTATISTIKK PR. 3. KVARTAL 
2015 
 
Driftsregnskapet for havnekassen viser pr. 30. september 2015 følgende nøkkeltall: 
 
Sum inntekter:          11.250.044,- 
Sum utgifter:             8.205.995,- 
Netto resultat:             3.044.049,- 
 
Det fremgår at inntektene er i henhold til årsbudsjettet.  
De forholdsvis lave utgiftene forklares blant annet med at renter og avdrag på lån forfaller til 
betaling i 2. kvartal.  
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Antall fartøysanløp og godsmengder sammenlignet med 2014. 
 

Trafikkutvikling: 
                                                            Pr. 30.09.2015                     Pr. 30.09.2014 
Anløp av handelsfartøyer:                                 704                                 653 
Anløp av norske fiskefartøyer:                              1.098                              1.073 
Anløp av utenlandske fiskefartøyer:                          67                                    65 
 
Totalt antall fartøysanløp:                              1.869                              1.791 
 
 

Godsmengde: 
 
Inngående last:                                                  309.443 tonn                    269.577 tonn 
Utgående last:                                                  436.410 tonn                    396.848 tonn 
 
Total godsmengde:                                        745.853 tonn                    666.425 tonn 
 
 
Trafikkstatistikken for 1. kvartal 2014 viser en økning i antall fartøysanløp sammenlignet med 
tilsvarende periode i 2013. 
Den totale godsmengden over havnen er også høyere enn forrige år. Økningen kommer 
hovedsakelig av større aktivitet i Ryttervik, samt at den lokale sildoljefabrikken har mottatt 
mer industrifisk enn på samme tidspunkt i fjor. 
 
 
 

Alternative løsninger:  
[Skriv her] 
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Saksnummer  Foretak  Møtedato 

037/15 
 

Eigersund Næring og Havn KF 
 

22.10.2015 

 
 

Referatsaker til Eigersund Næring og Havns møte 22.10.2015 
 
Kopi av ulike skriv/meldinger som legges frem for utvalget til orientering.  
Dersom utvalget har merknader til det enkelte skriv/melding, må dette gjøres med vedtak 
etter forslag fra et eller flere medlemmer. 
 
De framlagte referatsakene tas til orientering.
 
Underliggende saker: 

Saksnummer  Tittel 

003/15  Tilskuddsordningen til kommunale fiskerihavnetiltak 

004/15  Høringsuttalelse til Rogaland Fylkeskommunes handlingsprogram 
Næring 2016 
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Fra: Svendsbøe, Rita M. <rita.svendsboe@kystverket.no> 
Sendt: 7. oktober 2015 13:01 
Til: Post Eigersund kommune 
Kopi: Lars Kolnes 
Emne: Vedr. tilskuddsordningen til kommunale fiskerihavnetiltak 
 

Til Eigersund kommune 
 
Gjennom ordningen "Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak" har norske kystkommuner 
kunnet søke Kystverket om tilskudd som kommunene anser som samfunnsøkonomiske viktige, 
og som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte. 
Tilskuddene kunne gis både som bevilgninger innen budsjettåret og som tilsagn om støtte for 
påfølgende budsjettår. 
 
Kystverket har også i år gjennomført en søknadsprosess der kommuner har kunnet søke om 
tilskudd for bevilgning i henholdsvis 2016 eller tilsagn om støtte i 2017. Prioritering av aktuelle 
tiltak gjøres i forbindelse med de årlige budsjettbehandlingene og vedtas i statsbudsjettet. 
Kystverket har hatt som praksis å informere søkerne straks forslag til statsbudsjett foreligger, 
slik at søkerne blant annet kan benytte tidsvinduet frem til endelig budsjett er vedtatt til videre 
planlegging av omsøkte tiltak. 
 

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016 fremlagt 7. oktober fremkommer det at 
ordningen "Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak" ikke får bevilgning i 2016 eller tilsagn om 
støtte for påfølgende budsjettår. Kystverket er ikke kjent med om ordningen skal forvaltes av 
andre eller i en annen form, dette må Kystverket eventuelt få komme tilbake på. 

Kystverket ønsker å informere om dette per mail nå, og vil komme med en skriftlig 
tilbakemelding til søkerne når endelig statsbudsjett er vedtatt. 

 

Til informasjon vil tilskudd som det allerede er gitt tilsagn om i budsjett for 2015 videreføres 
etter de retningslinjer som foreligger for ordningen. 

 
 
 
Med hilsen 
 
Rita Svendsbøe  
Havne- og farvannsavdelingen 
Senioringeniør, Kystverket vest 
 
tlf. 52 73 32 26 eller 900 98 170 
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Fra: Randi Haugstad 
Sendt: 28. august 2015 13:39 
Til: firmapost@rogfk.no 
Emne: Høringsuttalelse til Rogaland Fylkeskommunes handlingsprogram Næring 

2016 
 
 
 
 
Det vises til brev av 4.06.15 hvor vi ble bedt om å komme med eventuelle synspunkt til 
handlingsprogrammet. Høringsfristen er 31.8.15. Da høringsfristen er så kort kommer høringsuttalelsen 
fra daglig leder i Eigersund Næring og Havn KF. Dette foretaket har ansvaret for næringsarbeidet i 
kommunen. 
 
Så til høringsuttalelsen : Vi mener forslaget til handlingsprogrammet er dekkende for de utfordringer 
regionen står overfor, og ser ingen grunn til å komme med alternative forslag. Vi vil imidlertid minne om 
viktigheten av å bevare matproduksjonen i regionen. Dette gjelder selvsagt arbeidet innen produksjonen 
av grønnsaker, frukt og bær. Det er også svært viktig for Eigersund at arbeidet for kjøttproduksjon som 
ikke er kraftforintensiv fortsetter. Mye av landbruket i regionen tilhører denne kategorien ,og det er 
viktig at det blir gitt muligheter til å utvikle seg. 
 
 
Lars Kolnes 
Eigersund Næring og Havn KF 
 
Sentralbord: 51 46 80 00 

www.eigersund.kommune.no <http://www.eigersund.kommune.no/> - Facebook.no/eigersund - @EigersundK 

 
Det er ikke tillatt å bruke e-post til taushetsbelagt informasjon jf. forvaltningslovens § 13 og/eller sensitive personopplysninger jf. 
personopplysningsloven. All e-post til og fra Eigersund kommune er i utgangspunktet journalpliktig etter arkivloven og vil også 
kunne være et offentlig saksdokument som andre vil kunne få innsyn i etter offentleglovas regler.  
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Spørsmål og orienteringer i Eigersund Næring og Havns møte 22.10.2015 
 
 
 
Spørsmål og orienteringer: 
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Styrets faste medlemmer/varamedlemmer 2015: 
 
Politiske oppnevnte medlemmer  
Leder Leif Erik Egaas (H) 
Nestleder Geir Hestnes (H) 
Medlem Alf Tore Sæstad (KrF) 
Medlem Anette Hoås (V) 
 

Varamedlemmer i rekkefølge 
1. Varamedlem Tommy Bjellås (FrP) 
2. Varamedlem Ruth Evy Berglyd (SP) 

 
 
Brukerrepresentanter 
Medlem Harald Røkenes 
Medlem Liv Fredriksen 
Medlem Siri Skaar Stornes 
 

Varamedlemmer i rekkefølge 
1. Varamedlem Siv Grure 
2. Varamedlem Kolbjørn Rogstad 

 
 
Ansattes representant 
Medlem Kjetil Lycke Bodal 
 

Vararepresentant 
Varamedlem Ove Romslo 
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