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Notat 16.01.2015/RR: 
 
 
VEKSTPOTENSIALET FOR KIRKENES HAVN, 2015-2030 
 
 
1. Dagens trafikk 
 
Kirkenes havn har 900 meter kaifront, hvorav 700 meter er i betong. Kaier med bakarealer 
tilbyr 200 000 m2 for lagring/mellomlagring. Det meste av dette er i tilknytning til den 
kommunale kaien på Prestøya. Tre kaier er ISPS-godkjente: Dampskipskaia på Prestøya (104 
meter, 20 000 m2), Industrikaia på Prestøya (120 meter, 20 000 m2) og Dypvannskaia i 
Kirkenes (94 meter, 51 000 m2). 
 
Det er i dag tidvis behov for mer kaiplass da bl.a. den kommunale Sentrumskaia (52 meter) 
benyttes av Norterminals slepebåter i tilknytning til oljeomlasting i Bøkfjorden. Det arbeides 
fra kommunens side med å tilrettelegge denne som fremtidig liggekai for cruiseskip.  
 
Dypvannskaia er i sommerhalvåret tidvis opptatt av tørrbulkfartøy størrelse 30-35 000 tdw, 
som laster stein fra Tschudi Aggregates for russisk petroleumsprosjekt på Jamalhalvøya. I 
2014 ble det lastet 400 000 tonn stein gjennom 17 anløp (også over AS Sydvarangers 
importkai). I 2015 vil volumet kunne bli høyere, da russisk behov er antydet i størrelsesorden 
900 000 – 1 mio tonn.1  
 
Selv om anløp og godsmengde over Kirkenes øker betydelig avvikles trafikken i dag uten 
større forsinkelser. Dette gjelder også i tilknytning til pågående oljeomlasting (31 anløp siste 
kvartal 2014), som representerer 10-20% økt trafikk i havnen og vil mangedoble 
godsmengden i Kirkenes havn fra 2015.2 Den representerer kun begrenset behov for 
kaiplass.  
 
 
2. Norterminal 
 
Drift av planlagt landbasert omlastingsterminal for råolje og evt. (senere) LNG ved 
Korsfjorden vil i hovedsak foregå over egne, private kaier i direkte tilknytning til anlegget, og 
representerer dermed heller ikke noe større behov for offentlig kaiplass i tilknytning til selve 
driften. En vil ha 150-300 skipsanløp pr år over egne kaier, avhengig av anleggets kapasitet. 
 
Imidlertid vil en gjennom bygge- og anleggsfasen ha stort behov for ekstern kaiplass og 
arealer til mellomlagring. Norterminal anslår behov for 15 000 m2 bakareal ute og 1 000 m2 
inne for byggestart på Gamneset. Selskapet mener at behovet for offentlig kaiplass i 
Kirkenes med dette også vil øke betraktelig. 
 

                                                           
1 http://www.tschudiarctic.com/page/164/Aggregates; Jon Edvard Sundnes, adm.dir. Tschudi Shipping Co, 16. 
Januar 2015  
2 www.svk.no; Anløpsstatistikk for Kirkenes Havn, 2013-2014; samtaler med havnesjef Eivind Gade-Lundlie; 
www.tschudiarctic.com  

http://www.tschudiarctic.com/page/164/Aggregates
http://www.svk.no/
http://www.tschudiarctic.com/
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Norterminals anlegg vil, når det står ferdig omkring 2019, også generere løpende behov for 
tjenester fra en rekke lokale bedrifter. En legger opp til at en del av disse vil etableres i et 
industriområde i tilknytning til anlegget, og det er naturlig å se for seg at løpende service og 
vedlikehold til dels vil baseres på leveranser med fartøy.3  
 
 
3. Andre utviklingsprosjekt i havnen 
 
Coast Center Base (CCB) og Tschudi Shipping arbeider med å utvikle hver sine 
forsyningsbaser ved henholdsvis Korsfjorden (Pulkneset) og i Langfjorden (Slambanken). 
Disse tar begge sikte på å yte service til fremtidig petroleumsutvikling i Barentshavet og på 
russisk sokkel lenger østover, men vil også ha fokus mot andre tjenesteområder. 
 
Basen på Pulkneset vi ligge like ved Norterminals omlastingsterminal, slik at forholdene 
ligger til rette for felles utnyttelse av tilknyttet transportinfrastruktur (som må utvikles) på 
vestsiden av Langfjorden/Bøkfjorden.  
 
Det er i dag ikke mulig å beregne hvilken anløpsaktivitet og godsstrøm disse basene vil kunne 
generere, bl.a. som følge av usikkerhet omkring fremdrift og utbyggingsløsninger ved 
eventuelle drivverdige funn på norsk og russisk sokkel, og fordi prosjektene fortsatt er i en 
utviklingsfase; en har definert arealbehov og sett på aktuelle tjenestetilbud, men ikke 
konkretisert forventninger til anløpsaktivitet driften vil kunne generere.  
 
Erfaring fra baseutvikling ander steder i landet tyder imidlertid på at slike tilbud genererer 
betydelig anløpsaktivitet når et slikt tilbud er tilrettelagt, med gode bakarealer for 
mellomlagring, hook-up og omlasting, og når disse er tilknyttet god transportinfrastruktur i 
form av vei- og flyforbindelse.    
 
Anløps- og godsutviklingen over Hammerfest havn gir i den sammenhengen en god 
indikasjon (se kap. 5).  
 
 
4. Cruise 
 
Cruise Northern Norway & Svalbard framhever at Kirkenes er interessant som destinasjon og 
snuhavn from europeiske cruiseoperatører, da disse stadig leter etter nye produkter, og det 
er relativt få potensielle cruisepassasjerer som har vært her.  
 
For at rederiene skal kunne gjøre korte cruise i Nord-Norge må man ut av tollsonen for å 
kunne etterleve toll- og avgiftsreglene. Murmansk vil her være en naturlig havn å benytte 
som utenlandsk havn. 
 
En viktig utfordring for Kirkenes er å ha tilgjengelig kai ved anløp, slik at en ikke må ligge i kø 
etter hurtigruten eller brukere av Dypvannskaien. Likeledes er det en utfordring å ha 
tilgjengelig tilstrekkelig busskapasitet og guider. For Kirkenes havn/Sør-Varanger kommune 

                                                           
3 Arne B. Ramstad, Norterminal AS, 5. januar 2015 
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handler dette derfor både om tilrettelegging (tilgjengelige kaiarealer og apparat for 
håndtering av turister) og markedsføring overfor cruisemarkedet.  
 
Utviklingen av cruise i Kirkenes henger også sammen med utvikling av Murmansk og 
Arkhangelsk som destinasjoner, da særlig Arkhangelsk/Kvitsjøen har potensial for å trekke 
denne næringen østover.  
 
I sesongen 2015 vil Honningsvåg ha 95 cruiseanløp. I juni 2015 vil også Lakselv som snuhavn 
bli prøvet ut av spanske Pullmantour, som seiler østover med m/s "Empress". Fartøyet er på 
48 500 BRT, er 211 meter lang og har 2005 passasjerer og mannskap.    
 
Til sammenligning hadde Kirkenes fire cruiseanløp i 2014, mot åtte i 2013. Potensialet i et 
10-års perspektiv er maks 15 – 20 anløp per år. Rederier søker nyheter til sine passasjerer, 
men bevegelsene fra det ene året til det andre er små. Snuhavnmuligheter i nord vil bidra til 
økt cruise mot Russland, og det vil Kirkenes nyte godt av.4 
 
 
5. Petroleumsutvikling i Barentshavet og østover 
 
Omfang av anløp og last over Kirkenes havn i tilknytning til fremtidig petroleumsutvikling på 
østlig del av norsk sokkel i Barentshavet er vanskelig å tallfeste da dette avhenger mye av 
lokalisering, karakter og størrelse på eventuelle funn, samt hvilke utbyggingsløsninger som 
velges. Dette ligger 10-15 år framme i tid, og teknologi som anvendes kan da ha endret seg 
mye.  
 
Imidlertid er det klart at både leting og utbygging, som erfaringsmessig vil foregå på samme 
tid over mange år, genererer betydelig trafikk og volumvekst i havn. Tall fra Hammerfest 
viser at godsmengden i havnen økte med 20% fra 365 000 tonn i 2000 til 453 000 tonn ved 
byggestart for Snøhvit i 2002. Etter byggestart ble volumet neste doblet med 809 000 tonn i 
2005, da anleggsvirksomheten var på topp. I 2006, året før anlegget ble tatt i bruk, var 
volumet fortsatt 33% høyere enn i 2000.   
 
Trafikkøkningen i Hammerfest havn var i samme periode på 38% - fra 2768 anløp i 2000 til 
4424 i 2005, fiskefartøy ikke medregnet.5  
 
Russland satser tungt på leting og utvinning av petroleum på egen sokkel og i kystnære 
områder ved Petsjorahavet, Karahavet og lenger mot øst.  I dag er det utdelt 50 lisenser for 
leting og utvinning i russisk Arktis, og disse er samlet innenfor 39 investeringsprosjekt med 
geografisk spredning som vist nedenfor.6 
 

                                                           
4 Erik Joachimsen, daglig leder Cruise Northern Norway & Svalbard, 12. januar 2015; Cruisekalender 2015 
Nordkapp & Porsanger Havn IKS; Anløpsstatistikk Kirkenes Havn 2013-2014 
5 Hammerfest Havn KF, anløps- og godsstatistikk, 2000-2013 
6 Mikhail Grigoriev i Neft Rossii 6/2014 - Как замерить «транспортные ворота»? 
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Figur 1 – Russiske lete- og produksjonslisenser i russisk Arktis i 2014. Kilde: GECON 
 
I dag er Yamal LNG på Jamalhalvøya under utvikling med omfattende tilknyttet infrastruktur 
– bl.a. bygging av en stor havn for import (RORO/LOLO, kapasitet 200 000 tonn stykkgods pr 
7 måneder/år) og eksport i Sabetta. Bygging av LNG-anleggets første trinn skal være 
gjennomført i 2017, noe som vil medføre omfattende maritim transport av moduler og 
annet utstyr i månedene juli – november fra 2015. Til sammen medfører prosjektet frakt av 
mer enn 240 store moduler med vekt opp til 5 500 tonn og flater på mellom 200 og 1 500 
m2. Årlig fraktvolum til Yamal LNG vil ligge på 1-2 millioner tonn. 
 
Kirkenes vurderes fra russisk side som aktuell havn for mellomlagring og omlasting av utstyr 
til Yamal LNG.7 
 
Også andre russiske petroleumsprosjekt vil realiseres de kommende 15-20 årene, og russiske 
myndigheter legger selv til grunn følgende transportvolum østover i årene som kommer 
(millioner tonn): 
 

Havn/område 2016 2020 2030 
NV-regionen (østgående) 5 7 7 
Jamal – utbygging 2 1  
Norilsk Nickel Taimyr 1+1 1+1 1+1 
Feltutbygging Barentshavet 7 10 9 

 
Tabell 1 – Forventet oppstrøms transport av gods til russisk industriell utvikling på russisk sokkel og 
langs NSR, 2016-20130, millioner tonn. Kilde: Russlands transportministerium  
 
Nedstrøms regner en med følgende utvikling m.h.t. eksport av petroleumsprodukter fra 
russisk Arktis (Barentshavet, Petsjorahavet og Karahavet) fram til 2030: 
 

                                                           
7 Dimitri Pospelov, Aker Arctic Technology, februar 2012 – Yamal LNG, marine transportation of dry cargoes for 
the project 
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Figur 2 - Eksportutvikling for petroleumsprodukter fra russisk Arktis 2013-2030. Kilde: GECON  
 
Gjennom Tschudi Aggregates vil trafikk og godsmengde i Kirkenes havn også kunne vokse 
gjennom leveranser av offshorekvalitets pukk fra AS Sydvaranger til undervanns-
installasjoner ved feltutbygging på norsk og russisk sokkel, samt landbaserte prosjekt i 
Karahavet. Tschudi har i dag kapasitet til å levere 1,8-1,9 millioner tonn (60-63 bulkfartøy, 
gjennomsnittlig 30 000 tdw) ved jevn fordeling ut over året, men kapasiteten kan økes 
gjennom investeringer.8    
 
En større trafikkøkning knyttet til eksport av pukk vil øke behovet for utvikling av mer 
kaiplass med passende dybde og bakarealer i Kirkenes havn.     
 
 
6. Den nordlige sjørute (NSR) 
 
En prognose for transport langs NSR 2016-2030 viser at russisk forventning er at NSR vil 
spille en relativt liten rolle for internasjonal transitt, men at store volum gods vil flyttes på 
øst- og vestgående til/fra havner langs ruten. Her ligger et betydelig potensial for Kirkenes 
havn.9 

                                                           
8 Sundnes, 16. januar 2015 (ibid.) 
9 Vsevolod Peresypkin, CNIIMF, oktober 2013 - State and Future Development of Arctic Marine Transportation 
System  
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År Mot vest 
(7 mnd/år) 

Mot øst 
(5 mnd/år) 

Transitt 
(Europa-Asia) 

SUM 

2016 9,6 18,8 1 29,4 

2020 24,7 34,0 5 63,7 

2030 37,7 42,5 5 85,2 

 
Tabell 2 – Vekst i godsmengde i transitt og til/fra havner langs Den nordlige sjørute 2016-2030, 
millioner tonn. Kilde: CNIIMF 
 
 
7. Flytting av godstransport fra Østersjøen til Barentshavet 
 
EUs svoveldirektiv, som trådte i kraft 1. januar i år, vil kunne medføre at deler av importen til 
Russland, som i dag skjer via Østersjøen, flyttes til Murmansk (og evt. Arkhangelsk). 
Direktivet pålegger redere/vareeiere betydelige kostnader til ombygging av fartøy eller 
kontrahering av nye (LNG-drevne) skip. Fra før er importen til Russland gjennom Østersjøen 
kjent som en flaskehals, og det har lenge vært gjort forskjellige vurderinger av mulighetene 
for at Murmansk skulle kunne spille en viktigere nasjonal rolle, jfr. bl.a. prosjektet Murmansk 
Transport Hub (MTH), som foreløpig er urealisert av kostnads- og finansieringsmessige 
årsaker. 
 
Murmansk havn er delt i tre godsdistrikt og håndterte 20 millioner tonn gods i 2013 – mest 
kull, apatittkonsentrat og jernmalm for eksport. Dette er omkring halvparten av volumet i 
2010, da store mengder råolje ble eksportert over havnen. Planen er å bygge opp 
kapasiteten til 70 mio tonn (inkl. 1 mio TEU) gjennom MTH, men allerede i 2020 regner man 
med et godsvolum på 25 millioner tonn gjennom modernisering uavhengig av MTH.10  
 
En flytting av selv mindre deler av varestrømmen fra de forskjellige havnene knyttet til St 
Petersburg Sea Port (194 mio tonn in 2012, inkl. 2,5 mio TEU) nordover vil utgjøre en 
betydelig volumøkning for Murmansk havn, som i dag verken er godt tilrettelagt for 
container eller RORO.11  
 
Her kan det også foreligge muligheter for Kirkenes, men dette krever nærmere utredning.     
    
  
  

                                                           
10 Murmansk Sea Commercial Port; Alexander Buch - Port of Murmansk and port of Archangelsk; Murmansk 
Regional Administration;  Magasinet "Наука  и транспорт" (Science and Transport) 1/2014 -  Мурманский 
морской торговый порт курс – на развитие 
11 Prof. Elena Efimova, World Economy Department, St. Petersburg State University (2013) - Dry terminals in St. 
Petersburg and Leningrad region: logistic solutions for Russian port industry 
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8. Råvarer fra Russland 
 
Det har gjennom årene vært gjort flere vurderinger av mulighetene for mellomlagring av 
råvarer fra Russland i Kirkenes havn. 
 
I dag er dette i ferd med å bli en realitet gjennom avtaler mellom Norterminal og Lukoil om 
mellomlagring/omlasting av råolje. I fremtiden kan Norterminal også bli aktuell for 
mellomlagring av LNG fra Jamal. 
 
Foruten petroleumsprodukter (våtbulk) er Kirkenes neppe egnet til mellomlagring av andre 
bulkvarer, da mellomlagring av først og fremst kull og jernmalm vil være fordyrende 
transportoperasjoner for råvarer som i overskuelig fremtid har meget små marginer i et 
konkuranseutsatt globalt marked. Derimot kan nikkel og kobber fra Taimyr være aktuelt, da 
Norilsk Nickel eksporterer all produksjon herfra med fem spesialbygde fartøy. Da fartøyene 
er kostbare i drift, sendes det meste til Murmansk for omlasting, men i 2012 gikk fem laster 
direkte til europeiske havner. Norilsk Nickel produserte i 2013 232,000 tonn nikkel og 
259,000 tonn kobber i Russland. Det meste gikk til eksport. Selskapets flåte fraktet 1,1 
million tonn gods til/fra Taimyr.12  
 
 
9. Konklusjon 
 
Dagens trafikk i Kirkenes havn, med den konkrete utviklingen som allerede er i gang knyttet 
til cruise, eksport av pukk til petroleumsutbygging på russisk og norsk sokkel, oljeomlasting, 
terminal- og baseutvikling tilsier at en allerede på kort sikt burde kunne tilby minimum 100-
120 meter ekstra liggeplass med passende dybdeforhold, gode bakarealer og god 
landinfrastruktur i offentlig regi. Dette vil både bidra til bedre trafikkavvikling i perioder med 
mange samtidige anløp, samt sikre større fleksibilitet ved driften av havnen.  
 
På litt lengere sikt, i et perspektiv på 10-15 år – kanskje også kortere enn dette, forutsatt at 
kommunen og næringslivet arbeider systematisk og offensivt for å markedsføre og 
tilrettelegge Kirkenes som havn for internasjonal maritim trafikk, vil behovet for kaier og 
lagringsarealer være vesentlig større enn i dag. Vekstpotensialet for maritim transport i og 
gjennom Barentshavet i de kommende 15-25 årene er meget stort, og denne veksten kan 
vise seg å bare være en begynnelse. Om Kirkenes får tilgang til selv en liten andel av dette 
fraktvolumet, vil det høyst sannsynlig representere en mangedobling av dagens godsmengde 
– og med dette også en kraftig økning i fartøyanløpene. 
 
Utviklingen knyttet til maritim trafikk i Nordområdene inneholder mange elementer, som 
kan påvirkes betydelig av faktorer som internasjonal politikk, råvarepriser og klima. Men 
                                                           
12 Norilsk Nickel, Annual Report 2013; www.nornik.ru  

http://www.nornik.ru/


 

8 
 

nettopp det faktum at her er flere parallelle utviklingsløp, mer eller mindre uavhengige av 
hverandre, tilsier at Kirkenes kan lykkes bra selv om utviklingen på noen områder midlertidig 
stopper opp eller tar lengere tid.      
 
I et slikt perspektiv, og ut fra erfaringer fra andre steder, som Hammerfest, Tromsø og 
Stavanger, er det viktig at Kirkenes både planlegger og fysisk tilrettelegger for en vesentlig 
større maritim trafikk enn den en konkret ser i 2014 og 2015. Ingen varemagasin får 
tilstrømning av kunder før bygget står ferdig, og dette må en også erkjenne er gyldig for 
havner som ønsker å tiltrekke seg vareeiere og transportører. Det er konkurranse mellom 
havner, og Kirkenes må kunne tilby den maritime næringen fortrinn som er minst like gode 
som de konkurrentene kan tilby – uavhengig om de er lokalisert andre steder i Norge, i 
Russland, på Island eller i Nederland.  
 
   
 
     
 
    
   


