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SAMMENDRAG 

Ifølge vedtatt planprogram for detaljregulering av havn i Høybukta vest er målet å utvikle en stor internasjonal 
Barentshavn som på sikt skal samle industriell havnevirksomhet i kommunen. Multiconsult er engasjert for å utvikle 
designkonsept/tiltaksbeskrivelse for arbeid med reguleringsplan og konsekvensutredning. Denne rapporten 
oppsummerer analyse av markedsmuligheter med en tidshorisont frem til 2062. Rapporten er basert på 
gjennomgang av dokumenter og på intervjuer med ulike interessenter.  
 
Mange aktører har planlagt ulike typer havneterminaler på en rekke lokaliteter i Sør-Varanger kommune. Disse 
prosjektene er i kommuneplanens arealdel enten avsatt til havneformål eller båndlagt i påvente av nærmere 
avklaring. Multiconsult sitt oppdrag er avgrenset til å vurdere mulig samlokalisering av fremtidig havnevirksomhet i 
Høybukta vest. 
 
En ny havn kan på lang sikt betjene mange deler av transportmarkedet: 

 Lokalt og regionalt marked som betjenes av dagens havn i Kirkenes 

 Petroleumsrelaterte havnetjenester – forsyningsbase og omlasting av olje og gass 

 Internasjonale godsstrømmer – transitt av bulkgods og containere 

 Andre sjørettede næringer som har særlig nytte av å ligge nær havn 
 
Det fremkommer av intervjuene at aktørene i og rundt Kirkenes vurderer dagens havn som og «tar unna» dagens 
aktivitet. Det understrekes likevel av flere at dagens havn kun betjener et lokalt og regionalt marked. For å kunne 
håndtere nye markeder og godsstrømmer er det nødvendig med mer areal. 
 
Gjennomgang av dokumenter og intervjuer med ulike interessenter viser at Barentsregionen er rik på naturressurser, 
men at manglende infrastruktur er en utfordring. Havnestatistikken for perioden 2012 – 2016 synliggjør at 
godsmengdene over Kirkenes havn kan variere mye på kort tid, blant annet som følge av aktiviteten i Sydvaranger 
Gruve, lokalisering av omlasting av russisk olje og utbyggingsprosjekter i Russland. I dag foregår det ikke utskiping av 
jernmalm og gråberg.  
 
Det forventes at omlasting av gods til og fra det lokale og regionale markedet vil vokse svakt i takt med prognose for 
befolkningsutvikling i regionen. På mellomlang sikt kan det være grunnlag for en forsyningsbase, i første omgang for 
aktivitet på russisk side. 
 
På lang sikt kan det være mulighet for nye transportstrømmer fra Arctic Ocean Railway som finnene utreder til 
Kirkenes og fra containere langs Nordlig sjørute. Finnene synes å mene at tilgang til isfri havn for eksport av malm, 
mineraler, tømmer og treprodukter er basis for eventuell bygging av jernbane. Mange kilder og interessenter påpeker 
at kineserne er opptatt av Nordlig sjørute og vil være sentrale for utvikling av logistikkløsninger som utnytter denne 
muligheten. Det er imidlertid stor usikkerhet knyttet om disse markedsmulighetene vil bli en realitet og hvor store 
bulk- og containervolumer det kan dreie seg om. 
 
Kimek trenger større arealer for å videreutvikle sin verftsvirksomhet og ser for seg at de bør omlokalisere seg i løpet 
av ti år. Verftet har derfor samarbeidet med CCB om planer for Kirkenes Maritime Park på Pulkneset. Fiskeri og 
havbruk nevnes som aktuelle virksomheter for lokalisering i den nye havna. Leverandører til disse næringene har også 
behov for nærhet til havn slik at man unngår kostbar lastebiltransport til og fra kai. 
 
En avsluttende samlet vurdering av markedsmuligheter tar utgangspunkt i vurdering av usikkerhet og tidsperspektiv 
knyttet til de ulike segmentene. På kort sikt vurderes det som relativt sikkert at det er behov for arealer til ny 
stamnetthavn/offentlig havn og verft (Kimek). For øvrig er de fleste markedsmulighetene svært usikre og ligger langt 
frem i tid. 
 
Det er svært vanskelig å anslå volumer og arealbehov for fremtidige godsmarkeder, men det foreligger beregninger 
for volumer på Arctic Ocean Railway og for containere i Nordlig sjørute. Kystverket har anslått arealbehov for en ny 
offentlig havn. Arealbehov for andre havneformål må i stor grad baseres på kunnskap om tilsvarende 
havnefunksjoner – eksisterende eller planlagte. Tabellen nedenfor oppsummerer arealbehov for ulike funksjoner. 
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Størrelse areal 

(daa) 
Antall kaier 
(båttillegg) 

Arealdybde fra 
kaikant (m) 

Total sjøfront- 
lengde (km) 

Dybde kai 
(m) 

Offentlig havn 100 2 100 – 150 0,7 10 – 12 

Forsyningsbase Minst 300  5 – 7 150 – 250 1,2 – 1,6 12 – 25 

Verft  100 – 150 4 350 0,4 12 – 20 

Bulkterminal  100 – 150 2 – 3 100 – 150 0,4 – 0,9 12 – 15 

Containerterminal 400 - 600 2 – 4 400 – 500 0,9 – 1,3 14 – 18 

Oljeterminal/-omlasting Minst 300  2– 3 200 – 400 0,7 – 1,1 18 – 28 

Arealer til utvidelse (ca. 20 
prosent av totalarealet) 300   1,0 

 

SUM, avrundet 
  

1 500 – 2 000   
 

5 - 7 
 

 
 
Tabellen inkluderer ikke arealer til annen næringsvirksomhet enn havnevirksomhetene som er spesifisert i tabellen. 
Det er heller ikke satt av areal til jernbaneterminal ut over areal til et lastespor i containerhavn.  
 
Behov for samlet lengde kaifront og arealbehovet for de enkelte havneavsnittene avgjør hvor mye det kan være plass 
til. Ut fra tallene i tabellen ovenfor synes det klart at det ikke vil være plass til alle de vurderte markedsmulighetene i 
Høybukta vest.  Vår vurdering er at en terminal for oljeomlasting har begrenset mulighet for samlokalisering med 
annen havnevirksomhet, herunder for småskala oppstart sammen med andre havnetjenester. Siden det er 
arealknapphet i Høybukta vest, kan dette tale for at det ikke bør planlegges for oljeterminal. 
 
 

 

Skråfoto av foreløpig planområde for Høybukta vest. E6 vises i øvre delen av bildet. 
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1 Innledning 

Multiconsult er engasjert for å utvikle designkonsept/tiltaksbeskrivelse for arbeid med reguleringsplan og 
konsekvensutredning for en stor internasjonal havn i Høybukta vest. Gjennomføring av oppdraget er delt i to 
– konseptfase og utviklingsfase. Konseptfasen, som er basert på en innledende analyse av langsiktige 
markedsmuligheter, skal utarbeide en kravspesifikasjon for mulig innhold i en havn i Høybukta vest.  
 
Denne rapporten oppsummerer analyse av markedsmuligheter med en tidshorisont frem til 2062 og er 
således en slags behovsanalyse som grunnlag for videre utvikling av konsept. Rapporten er basert på 
gjennomgang av dokumenter og intervjuer med ulike interessenter. Enkelte av de gjennomgåtte rapportene 
er publisert etter konseptvalgutredning og ekstern kvalitetssikring av KVUen. 
 
Ifølge vedtatt planprogram for detaljregulering av havn i Høybukta vest er målet å utvikle en stor 
internasjonal Barentshavn som på sikt skal samle industriell havnevirksomhet i kommunen. Mange aktører 
har planlagt ulike typer havneterminaler på en rekke lokaliteter i Sør-Varanger kommune. Disse prosjektene 
er i kommuneplanens arealdel enten avsatt til havneformål eller båndlagt i påvente av nærmere avklaring. 
Med utgangspunkt i planprogram for detaljregulering er imidlertid Multiconsult sitt oppdrag avgrenset til å 
vurdere mulig samlokalisering av fremtidig havnevirksomhet i Høybukta vest. Samlokalisering av 
havnetjenester kan redusere kostnader til grunnlagsinvesteringer (utenfor selve havna) for oppstart av nye 
aktiviteter og bidra til å redusere konflikter med andre interesser, som for eksempel reindrift. Uansett er det 
viktig å unngå overinvestering i havnekapasitet. 
 
Planlegging av ny havn i Høybukta har en tidshorisont på over 40 år. I et slikt tidsperspektiv kan mange 
forhold som styrer dagens transportstrømmer endre seg mye. Dette gjelder for eksempel global 
arbeidsdeling, store infrastrukturprosjekter, klimaendringer og klima- og energipolitikk. 
 
Markedsanalysen vurderer tidsperspektiv og usikkerhet for mulige markeder/godstyper for en ny, stor havn i 
Sør-Varanger kommune. Generelt er det vanskelig å si noe om volumer for fremtidige godsstrømmer som 
eventuelt kan omlastes i Høybukta vest, men noen kilder har likevel forsøkt å anslå/beregne godsvolumer via 
nye transportruter. En alternativ tilnærming til å anslå arealbehov og andre krav til utforming av havneavsnitt 
for ulike godstyper er å bruke eksempler fra dagens havner i Norden og Nord-Europa. Det er også aktuelt å se 
på planer utarbeidet av lokale interessenter i Sør-Varanger. 
 
I planprogrammet legges det opp til en stor internasjonal havn i Høybukta vest der all industriell 
havnevirksomhet skal samles på sikt. Ved planlegging av den nye havna er det derfor i utgangspunktet 
ønskelig å holde alle tenkelige muligheter åpne, men dette ideelle ønsket må avveies mot eventuelle 
merkostnader i tidlige byggetrinn for å legge til rette for fremtidige muligheter. Hvis det krever store 
merkostnader å legge til rette for et marked som ligger langt fram i tid og har høy usikkerhet, må det 
vurderes om det er riktig å holde denne langsiktige muligheten åpen. For å synliggjøre slike virkninger foreslås 
det å utvikle alternative konsepter for ferdig utbygd havn og vurdere kostnader for ulike strategier for å 
realisere hvert av dem. 
 
I analyse av markedsmuligheter har Multiconsult kartlagt aktiviteter som fram til 2062 kan tenkes å 
etterspørre havnetjenester og/eller arealer i en fremtidig havn. Passasjertrafikk med Hurtigruten og 
cruiseskip som antas å være økende, forutsettes å anløpe i Kirkenes. Høybukta vest skal bare betjene 
godstransport.  
 
De geotekniske analysene er ikke ferdige. I konseptfasen har Multiconsult derfor ikke gjort vurderinger 
vedrørende masseberegning/deponering. De fleste av vurderingene i dette notatet vil imidlertid være gyldige 
uavhengig av lokalisering av havn i Sør-Varanger kommune. 
 
Utviklingsfasen vurderer ut fra stedlige forhold hvordan de enkelte havneavsnittene kan utformes og 
lokaliseres i forhold til hverandre. 
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2 Om arbeidet i konseptfasen 

Multiconsult har i innledende fase gjennomgått relevant litteratur, herunder utredninger, artikler og viktige 
policydokumenter jf. tabell 2-1. 
 

Tabell 2-1 Gjennomgang av kilder  

Rapport/artikkel Utgiver(e) Utgitt 

Mulighetsstudie Kirkenes havn Rambøll 06.2008 

Sektoranalyse for de marine næringer i Nord-Norge Sintef 05.2013 

Joint Barents Transportplan The Barents Euro-Arctic Region 09.2013 

KVU for Kirkenes – Rapport fra dialogmøte 16.09.2014 Statens vegvesen 09.2014 

Maritime opportunities in the Arctic Norges Rederiforbund 11.2014 

Vekstpotensial for Kirkenes havn Akvaplan-niva 01.2015 

NTP Godsanalyse, delrapport 1: Kartlegging og 
problemforståelse 

Samferdselsdepartementet 02.2015 

KVU Kirkenes E6 Høybuktmoen – Kirkenes Jernbaneverket 03.2015 

Farledsutredning KVU Kirkenes Kystverket 06.2015 

KVU for E6 Høybuktmoen - Kirkenes Statens vegvesen 06.2015 

KS1 av E6 Høybuktmoen – Kirkenes Holte Consulting 07.2015 

Kirkenes som knutepunkt Akvaplan-niva 05.2016 

Kirkenes in Pole Position Storvik & Co 11.2016 

Videre utvikling av transportsystemet i Kirkenes Samferdselsdepartementet 12.2016 

Geologisk vurdering av petroleumsressursene i østlige 
deler av Barentshavet nord 

Oljedirektoratet 05.2017 

Skiftende skydekke for nordnorsk økonomi Konjunkturbarometer for Nord-
Norge 

10.2017 

Shipping Traffic on Northern Sea Route Grows by 40 % High North News 12.2017 

En arktisk jernbanevisjon Sør-Varanger Utvikling m.fl. 01.2018 

Forslag til planprogram (vedtatt) for Høybukta vest Statens vegvesen 02.2018 

Arctic Ocean Railway Report Finnish Transport Agency 03.2018 

Maersk Considers Sending Container Ship Through Arctic 
But Questions Remain 

High North News 04.2018 

 
Basert på litteraturgjennomgangen, og særlig med utgangspunkt i markedsbrosjyren Kirkenes in Pole Position 

fra november 2016, ble det etablert en bruttoliste over potensielle aktører som kunne tenkes å ha interesser 

knyttet til utbygging av ny havn i Kirkenes. Bruttolisten inkluderte 55 ulike selskaper og organisasjoner innen 

transport/logistikk, petroleumsrelatert næring, offentlige etater og annen næring. 

 

Aktørene i nevnte bruttoliste ble delt i to grupper – i) interessenter det ville være aktuelt å involvere i 

konseptfasen, og ii) interessenter det vil være aktuelt å involvere i utviklingsfasen. Listen over konseptfase-

interessenter ble oversendt til oppdragsgiver for kommentar, og det ble utarbeidet en nettoliste med tolv 

selskaper/organisasjoner det var ønskelig å utføre intervju med.  

 

Multiconsult tok kontakt med de tolv aktørene og ba om et intervju på Skype eller telefon med antydet 

varighet på omkring en time. Formålet med intervjuene var å kartlegge virksomhet og godstyper som kunne 

tenkes å etterspørre tjenester og arealer i ny havn, herunder tidsperspektiv og usikkerhet for ulike 

markedsmuligheter. Aktørene ble også stilt spørsmål om hvilke krav de stiller til fasiliteter i havna. Tabell 2-2 

under oppsummerer hvilke aktører det ble gjennomført intervju med. Det har ikke lyktes å få intervju med 

Norsk Olje & Gass. 
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Tabell 2-2 Gjennomførte intervjuer i konseptfasen 

Virksomhet/organisasjon Type virksomhet Kontaktperson 

Norterminal Omlasting av petroleumsprodukter, 
forsyningsbase 

Jacob B. Stolt-Nielsen 

Sør-Varanger Utvikling Omstillingsselskap som skal bidra til 
næringsomstilling i kommunen 

Kenneth Stålsett 

Jakobsnes Utvikling Omlasting av petroleumsprodukter, 
forsyningsbase, utvikling av industriarealer 

Thore Amundsen 

Northern Dimension 
Partnership on Transport and 
Logistics 

Koordinerer transport og logistikk mellom 11 
ulike lands samferdselsmyndigheter, samt EU-
kommisjonen 

Oddgeir Danielsen 

Maritimt Forum Nord-Norge Stiftelse som representerer hele den maritime 
næringen i Nord-Norge 

Tor Husjord 

Tschudi Kirkenes Shipping, logistikk, offshore, industri- og 
eiendomsforvaltningstjenester 

Audun Celius 

Norges Rederiforbund Interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for 
oljeselskaper 

Kevin L. Thomassen 

Kirkenes Maritime Park (CCB) Eiendomsforvaltning og -utvikling / 
Forsyningsbase for Barentshavet sør-øst 

Cristian Valdes Carter 

Nor Lines Kirkenes Operatør av godstransport Ulf Olsen 

Centre for High North Logistics Kunnskapssenter for arktisk transport og 
logistikk 

Kjell Stokvik 

Kimek Reparasjoner, vedlikehold og ombygging av 
fartøy 

Greger Mannsverk 

 
I samråd med oppdragsgiver ble det avtalt å vurdere involvering av følgende aktører i utviklingsfasen: Avinor 
Kirkenes, Barlindhaug Eiendom, Forsvarsbygg, Fylkesmannen i Finnmark, Miljødirektoratet, Sametinget, og 
reinbeitedistrikt 4/5B, 4A og 5C. 
 

3 Potensielle delmarkeder for ny havn i Høybukta vest  

Som utgangspunkt for etterfølgende vurdering av muligheter for en internasjonal Barentshavn som skal 
samle industriell havnevirksomhet i Sør-Varanger kommune (ambisjonen i planprogram for Høybukta vest) er 
markedet for havnetjenester delt i ulike segmenter. Hvert av disse segmentene analyseres i notatet med 
grunnlag i gjennomgang av ulike dokumenter og intervjuer med sentrale aktører. Funn fra dokumentene og 
intervjuene er presentert i kapittel 4 og 5. 
 

 

Figur 3-1 Ulike segmenter i markedet for havnetjenester 

 
Vurdering av muligheter i Høybukta vest omfatter ikke utskiping av malm ved eventuell oppstart av 
produksjonen i Sydvaranger Gruve. Det forutsettes at denne transporten håndteres av eksisterende jernbane 
med siloer og anlegg for lasting av skip. 
 
 

Lokalt og regionalt 
marked

Petroleumsrelatert 
virksomhet

Store, internasjonale 
godsstrømmer

Andre næringer
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Marked for gods til og fra et lokalt og regionalt marked i Sør-Varanger kommune og Øst-Finnmark omfatter 
organisk vekst i stykkgods og bulk i dagens stamnetthavn. Volumene i dette markedet vil utvikle seg i tråd 
med forventet befolkningsvekst og næringsutvikling i Øst-Finnmark. SSBs befolkningsframskriving forventer 
lav vekst i Finnmark – ca. sju prosent fra 2016 – 2040 (SSB, 2016).  
 
I tillegg til lokal og regional godstransport har dagens havn de siste tre årene betjent eksport av store 
mengder gråberg til industriutvikling i Nordvest-Russland. Per i dag er det ikke avtaler om eksport av gråberg. 
Potensialet for dette delmarkedet vurderes i dette notatet som en del av petroleumsbasert virksomhet, fordi 
slik eksport av masser vil være knyttet til utbygging av anlegg for utvinning av olje og gass. 
 
Petroleumsrelatert virksomhet i Barentshavet sør-øst og Nordvest-Russland vurderes av mange aktører som 
et betydelig potensial for en havn i Høybukta vest. Forhold knyttet til sikkerhet betyr at det kan være 
utfordrende å samlokalisere omlasting med andre havneaktiviteter. Det jobbes med planer for forsyningsbase 
og omlastingsterminal (olje og gasskondensat) flere steder i Sør-Varanger kommune, jf. kapitlene 4 og 5. 
 
En internasjonal havn kan få en rolle i store, internasjonale godsstrømmer, både eksport av bulk fra 
utvinning av malm og mineraler i Finland og transitt av containere langs Nordlige sjørute (NSR). Den Nordlige 
sjørute er strekningen fra Beringstredet til Novaja Semlja og er i dag bare seilbar noen få måneder i året på 
grunn av isforholdene. Eksport av bulkgods fra Finland er avhengig av bygging av Arctic Ocean Railway fra 
Rovaniemi – Kirkenes som finnene vil utrede. En fremtidig containerterminal er avhengig av et betydelig 
godsvolum i Nordlige sjørute. Høybukta vest sin rolle i NSR vil i stor grad avhenge av Arctic Ocean Railway og 
økonomien i ulike logistikkløsninger mellom Asia og Nord-Europa, blant annet konkurranseforholdet mellom 
sjø- og jernbanetransport.  
 
En eventuell containerhavn i Sør-Varanger vil ha en annen rolle enn dagens norske containerhavner som 
normalt eies og drives av kommunale selskap og håndterer gods til og fra Norge. En stor containerhavn i 
Høybukta vest vil stort sett bare omlaste gods i transitt mellom Asia og Nord-Europa.  
 
I tillegg til de tre nevnte segmentene kan en stor havn i Sør-Varanger kommune betjene andre næringer som 
er avhengig av havnetjenester og lokalisering nær havn, for eksempel fiskeri, havbruk, verftsindustri og 
avfallsgjenvinning (energiproduksjon). 
 

4 Funn fra gjennomgang av dokumenter 

Tabell 2-1 viser hvilke dokumenter som er gjennomgått for å vurdere markedsmuligheter med ulike 
tidshorisonter for en havn i Sør-Varanger kommune. 
 

 Nordområdene/Barentsregionen er rik på naturressurser, men mangler transport-

infrastruktur for å utnytte dem 

Landene i Nordområdene (Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og EU Kommisjonen) har siden 
1993 samarbeidet i Barents Euro-Arctic Region. I en felles transportplan for Barentsregionen fra 2013 
karakteriseres Barentsregionen som Europas rikeste når det gjelder naturressurser, blant annet for malm, 
mineraler, edle metaller og sjeldne jordarter (The Barents Euro-Arctic Region, 2013). I tillegg har 
Barentsregionen store olje- og gassreserver, fiskeressurser, potensial for havbruk og store skogområder, 
sistnevnte spesielt i Sverige, Finland og Russland. Enkelte av disse ressursene har vært lite utnyttet på grunn 
av dårlig infrastruktur for transport. 
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Figur 4-1 Barentsregionen- befolkning per fylke. Kilde: Joint Barents Transport Plan. 

 
Joint Barents Transport Plan definerer 14 grensekryssende, multimodale korridorer som viktige for utvikling 
av Barentsregionen. Den nordlige maritime korridor (en del av Nordlige sjørute) er rangert blant de tre 
viktigste. Ofotbanens malmtransport er også blant de tre viktigste transport-korridorene, men en mulig 
jernbane Rovaniemi – Kirkenes inngår ikke blant de 14 korridorene. 
 

 Godsmengdene i Kirkenes havn varierer mye over tid 

SSBs havnestatistikk viser store variasjoner i godsomslag i Kirkenes havn i perioden fra 2011 – 2017. 
Eksempelvis ble det fra 2014 til 2016 omlastet store volumer olje fra skip til skip i Bøkfjorden, men denne 
aktiviteten har LUKOIL nå flyttet til Murmansk. Fra 2013 til 2016 (fram til konkursen) ble det lastet jernmalm 
via Sydvarangers logistikksystem. 
 

 

Figur 4-2 Godsomslag i dagens havn i Kirkenes 2011 - 2017. Tonn. Kilde: SSB. 

 
Omlasting av råolje og malm dominerer i figuren over. I Figur 4-3 under er disse kategoriene, samt øvrige 
godstyper med marginale volumer, fjernet for å få et bedre inntrykk av utviklingen. 
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Figur 4-3 Godsomslag i dagens havn i Kirkenes 2011 – 2017, ekskl. råolje og malm. Tonn. Kilde: SSB. 

 
En rapport fra mai 2016 slår fast at trafikkveksten i Kirkenes havn de siste seks årene har vært 36 prosent, 
hovedsakelig i utenriksfart (Akvaplan-niva, 2016). Veksten skyldes i stor grad omlasting av russisk råolje. På 
den annen side betød konkursen i Sydvaranger Gruve i slutten av 2015 at omsetningen av tørrbulk falt kraftig. 
Samtidig medførte eksport av pukk til utbygging av et russisk petroleumsprosjekt i en periode stor eksport av 
gråberg fra Sydvaranger Gruve, men for tiden er det ikke etterspørsel etter slike masser til utbygging i 
Russland. Utviklingen i sjøtransport i Nordområdene påvirkes i betydelig grad av faktorer som internasjonal 
politikk, råvarepriser og klimaendringer. 
 
Omsetningen av stykkgods og fisk over Kirkenes havn er relativt ubetydelig. Leveransene av fisk har de siste 
fem årene vært 15 000 - 30 000 tonn, og vil neppe øke vesentlig fordi Russland har som mål å få fiskeflåten til 
å levere mer hjemme. I dag omlastes det veldig lite containergods. 
 
Internasjonal skipstrafikk i havområdet mellom Tromsø og Russland har økt med 35 prosent siden 2012, og 
utgjør i dag omkring 4 600 fartøybevegelser. Tre fjerdedeler av trafikken er internasjonal transitt til og fra 
Russland eller transport mellom russiske og norske havner. Det er stort sett denne trafikken som øker med 
størst vekst innenfor tørrbulk, våtbulk/tankfart, stykkgods og offshore-/spesialfartøy (Akvaplan-niva, 2016). 
Trafikken domineres av russisk eksport av råolje, lettolje, kull, jernmalm og mineralgjødsel til Europa. Russisk 
import sjøveien via Barentshavet og gods i transitt gjennom NSR er til sammenligning meget liten og 
sammensatt. Det har vært betydelig eksport av stykkgods og gråberg, men dette er hovedsakelig gods til 
Sabetta i Ob-fjorden til utbygging av Yamal LNG-terminal. 
 
I videre vurdering av markedsmuligheter for en ny havn i Sør-Varanger kommune holdes passasjertrafikk og 
malm fra eventuell drift i Sydvaranger Gruve utenfor. Det forutsettes at disse markedene betjenes av havn i 
Kirkenes og eksisterende anlegg for utskiping av jernmalm. 
 

 Forventet vekst i dagens godstyper og behov for økt havnekapasitet i Sør-Varanger 

kommune  

Havnestatistikken i Figur 4-2Error! Reference source not found. illustrerer at det kan være krevende å 
utarbeide prognoser for utvikling i godstrafikken – selv på relativt kort sikt. I konseptvalgutredningen 
forventes det at sjøtransport av naturressurser fra Nordvest-Russland vil øke betraktelig i årene som kommer 
(Statens vegvesen, 2015). Det antas at økt godstrafikk vil skape behov for moderne havneinfrastruktur for 
omlasting, lagring og redistribusjon av last. Det er i utgangspunktet usikkert i hvilken grad denne trafikken vil 
gå via Kirkenes. Ifølge KS1 er interessentene for stamnetterminal og havnefasiliteter ikke konkretisert i 
KVUen, og det er ikke beskrevet i hvilken grad behovene er udekket i dag, eller hvilke konkrete forhold som 
vil utløse behov (Holte Consulting, 2016). Med dagens næringsaktivitet mener KS1 at det ikke er påvist behov 
for utvidet havnekapasitet, og det er stor usikkerhet knyttet til næringsutviklingen og vekstpotensialet for 
regionen, både med hensyn på omfang og tidshorisont. Behov for å kunne ta imot større skip kan være ett 
argument for å flytte havna ut av Kirkenes. Utbygging av ny havn er også knyttet til mål om å redusere andel 
tungtrafikk gjennom Kirkenes. 
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Det er registrert behov for innenlands og utenlands godstrafikk: eksport av mineraler, eksport av malm og 
etablering av nye bedrifter som skal betjene oljeindustrien i forbindelse med undersøkelsesfasen i 
Barentshavet og eventuell fremtidig oljeutvinning i norske og russiske havområder (Kystverket, 2015). 
Terminalen bør også ha kapasitet for servicefunksjoner for alternativ næring, for eksempel fiskeri og 
cruisetrafikk. 
 
Kystverkets farledsutredning anslår at det offentlige tilbudet bør omfatte to kaier med frontlengde på 100 
meter hver, et lager på 2 000 m2 og et utelager på ca. 100 dekar (Kystverket, 2015). Kystverkets 
kostnadsanslag for en slik kommunal havn er ca. 220 mill. kroner. Kystverket sier videre at det private tilbudet 
bør ha et areal på minst 1 000 mål for etablering av produksjonslokaler, lagerhaller og utelager. 
 

 Forsyningsbase for Barentshavet sør-øst og Nordvest-Russland 

Det har vært noe aktivitet i Kirkenes havn knyttet til seismikk og leteboring i Barentshavet, men investering i 
forsyningsbase forutsetter vedtak om utbygging av felt som ligger gunstig til for forsyning fra Sør-Varanger. 
Flere aktører har planlagt mulig forsyningsbase med ulik lokalisering i Sør-Varanger kommune for å være 
klare hvis det åpner seg muligheter i dette markedet. 
 
Per i dag foreligger bare estimat for ressurspotensial i det østre Barentshavet nord som ligger så langt fra 
Kirkenes at det er usikkert om det er aktuelt å forsyne dette området fra en base i Sør-Varanger kommune. 
Estimatene er uansett beheftet med stor usikkerhet (Oljedirektoratet, 2017). Erfaringer fra andre 
petroleumsprovinser viser at anslag for reserver og drivverdighet kan endre seg mye etter hvert som 
kartlegging gir bedre kunnskap. Boring av letebrønner er fortsatt den eneste måten å bekrefte de geologiske 
modellene som ligger til grunn for ressursestimatene. 
 
Ved eventuelle drivverdige funn i Barentshavet sør-øst vil det gå en del år til utbyggingsvedtak, planlegging og 
utbygging. Dette gir et tidsvindu for å vurdere og bygge ut havneinfrastruktur i Sør-Varanger kommune 
(Akvaplan-niva, 2016).  
 

 Terminal for omlasting av petroleumsprodukter 

Det har vært omlasting skip til skip av russisk olje i Bøkfjorden, men LUKOIL har flyttet sin omlasting til 
Murmansk. Avhengig av utviklingen i oljeproduksjon i Russland og i den norske delen av Barentshavet og 
kapasitet for omlasting på russisk side kan det være aktuelt med omlasting i Sør-Varanger. Stolt-Nielsen 
planlegger Norterminal for landbasert omlasting på Gamneset, se kapittel 5.  
 
Det er lite aktuelt med omlasting av LNG mellom skip. Det kan likevel ikke utelukkes at det kan være aktuelt 
med en terminal for produksjon av LNG fra gassfelt i Barentshavet sør-øst. 
 
Farledsutredningen påpeker at sikkerhetskravene for en omlastingsterminal for oljeprodukter legger sterke 
begrensinger på samlokalisering med andre terminalfunksjoner (Kystverket, 2015). 
 

 Eksport av malm og mineraler 

I perioden etter 2011 er det eksportert jernmalm og gråberg fra Kirkenes. Per i dag er det ikke eksport av 
disse bulkproduktene, men fremtidige utbygginger i Russland og på norsk sokkel kan være et marked for 
eksport av gråberg. Det vurderes oppstart av Sydvaranger Gruve. Utskiping av jernmalm holdes uansett 
utenfor i denne utredningen fordi det antas at malmeksport fortsatt vil gå via Sydvarangers anlegg. 
 
Som nevnt forventes økt eksport av russisk malm og mineraler å gå via sjøveien, men det er usikkert om dette 
utgjør et marked for en ny havn i Sør-Varanger. Hvis det bygges en jernbane Rovaniemi – Kirkenes, kan 
eksport av malm, mineraler og tømmer bli et viktig marked for den nye havna. Det vises til omtale av Arctic 
Ocean Railway nedenfor. 
 

 Arctic Ocean Railway (AOR) 

Det finske transportdirektoratet la i februar fram en utredning av fem alternative korridorer for jernbane til 
isfri havn med anbefaling om videre utredning av jernbane Rovaniemi - Kirkenes (Finnish Transport Agency, 
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2018). På denne bakgrunn har den finske transportministeren besluttet å gå videre med prosjektet, og 
Samferdselsdepartementet har signalisert at Norge vil bidra i dette arbeidet. Investeringskostnadene på 
norsk side er vurdert som vesentlig lavere for føring av jernbane til Kirkenes enn alternativ løsning til Tromsø.  
 
Ifølge den finske rapporten vil Arctic Ocean Railway bety en alternativ rute for Finlands eksport og import og 
kan styrke landets rolle i en ny transportkorridor (transitt) til deler av Nord-Europa. Godsmarkedet for en 
fremtidig jernbane vurderes først og fremst å være mineraler, fiskeprodukter, tømmer og 
treforedlingsprodukter. Potensialet for transport til og fra Norge med Arctic Ocean Railway vurderes som 
begrensede. Rapporten peker også på muligheten for transport av naturressurser fra Barentsregionen 
østover via den Nordlige sjørute. 
 
Potensialet for omlasting til jernbane i Kirkenes av gods i transitt via Nordlige sjørute vurderes som svært 
usikkert. Som vist i Figur 4-4 vurderer finnene transportkostnadene for containertransport på jernbane 
gjennom Finland å ikke være konkurransedyktig med sjøtransport via NSR til Rotterdam. Rapporten 
konkluderer med at det kreves signifikante endringer i kostnader for jernbane- og sjøtransport eller ny 
teknologi for at dette bildet skal endres. 
 

 

Figur 4-4 Transportkostnader for containere mellom Barentshavet og  
Tampere i Sør-Finland. Kilde: Finnish Transport Agency 2018. 
 
Figuren over sammenligner transport av containere til sørlige deler av Finland. Hvis Arctic Ocean Railway 
kombineres med mulig jernbanetunnel Helsinki – Tallinn, kan det åpnes nye korridorer til deler av Nord-
Europa. For en slik korridor kan kostnadsforholdet mellom jernbane og sjø se annerledes ut enn i figuren 
over. 
 
Det finske transportdirektoratet konkluderer med følgende potensial for bulkgods med Arctic Ocean Railway: 

 Finsk gruveindustri. I dag vurderes 10 – 15 større prosjekter for å åpne nye eller utvide eksisterende 

gruver for jernmalm og fosfat. Det nevnes videre at norske Yara planlegger utvinning av fosfat og 

jernmalm i Sokli som alternativt kan transporteres med jernbane til Kirkenes. 

 Tømmer er et potensial for Arctic Ocean Railway, men dette markedet for jernbane kan forsvinne 

hvis det startes produksjon av biodrivstoff i Finland. 

 
Samlet potensial for godstransport på Arctic Ocean Railway for de fem vurderte korridorene er vist i Figur 4-5 
nedenfor. 
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Figur 4-5 Anslått godsvolum i alternative korridorer for AOR. Kilde: Finnish Transport Agency 2018. 

 
Rapporten fra arbeidet med en arktisk jernbanevisjon ble lagt fram i januar 2018 (Kirkenes næringshage, 
2018). Ifølge visjonen vil en arktisk jernbane være avhengig av linjefart med containerskip i Nordlige sjørute 
mellom Asia og Nord-Europa for å kunne generere tilstrekkelig gods i store deler av året. Denne vurderingen 
er ikke i samsvar med den finske rapporten som ikke tar hensyn til potensial for containertransport. 
 
Den arktiske jernbanevisjonen inneholder et anslag for fremtidig containertransport med Arctic Ocean 
Railway. Basert på en forutsetning om at ti prosent av dagens samlede eksport i container fra Kina, Taiwan, 
Sør-Korea og Japan til de nordeuropeiske landene Tyskland, Danmark, Finland, Sverige og Norge ble det 
beregnet et volum én vei på 37 000 TEU per måned i løpet av et driftsår på 7,5 måneder. Dette tilsvarer 
275 000 TEU per år som krever ti tog med lengde 750 meter per døgn. Medregnet returtransport av 
containere må en havn for å håndtere dette volumet omsette 85 000 TEU per måned. Dette er et volum som 
er tre ganger månedlig containertrafikk over Oslo Havn. Med rapportens forutsetning om kortere sesong på 
grunn av isforholdene må en havn i Sør-Varanger ha tilsvarende eller større kapasitet enn i Gøteborg. Det 
anslås at en slik havn vil ha minst 600 ansatte i tillegg til ringvirkninger for sysselsetting i kommunen.  
 
Det norske Jernbanedirektoratet vurderte i arbeidet med konseptvalgutredning at alle de fire lokaliseringene 
i alternativanalysen gir mulighet for jernbaneterminal (Jernbaneverket, 2015). I KVU-arbeidet antok 
Jernbanedirektoratet at den vil inkludere en malmterminal (for eksport av finsk malm, ikke for eventuell 
produksjon i Sydvaranger Gruve) som har tilstrekkelig volum til å gi grunnlag for en jernbaneterminal i 
fremtidig havn. Lokalisering av havn i Høybukta vest gir sannsynligvis nok lengde for en terminal for 
lasting/lossing av gods med jernbanen. Nærhet til E6 er gunstig for investeringskostnader til veg, men gir 
trangere forhold (dvs. begrenset areal) for andre funksjoner. 
 

 Transitt av containere – nordlig sjørute 

Forventede klimaendringer åpner økte muligheter for sjøtransport langs Nordlige sjørute fra 
Nordøstpassasjen til Karahavet som i dag bare er seilbar noen få måneder i året. Ruta har betydning for 
destinasjonstrafikk til og fra Russland og har også potensial for transitt mellom Asia og Nord-Europa. Ifølge en 
studie kan skip mellom Rotterdam og Shanghai via NSR spare opp mot 2 800 nautiske mil, som tilsvarer en 
besparelse på rundt 9 dager (27 %) sammenlignet med ruten gjennom Suez kanalen (Shanghai Jiao Tong 
University, 2015). Samme kilde viser at skipene kan spare opp mot 27 prosent i forbruk av drivstoff. 
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Figur 4-6 Ruten gjennom Suez kanalen og Nordlige sjørute. Kilde: Study on Economic Evaluation of Northern 
Sea Route, 2015 Department of Transportation, Shipping and Logistics, Shanghai Jiao Tong University. 
 
En internasjonal Barentshavn i Sør-Varanger kommune kan ha en rolle for godstransport langs Nordlige 
sjørute. Denne rollen vil avhenge av fordeling mellom destinasjonstransport og transitt, om det bygges en 
Arctic Ocean Railway eller ikke og av utvikling i kostnader for sjø- og jernbanetransport. 
 
Dagens transport langs NSR er i hovedsak destinasjonstransport til og fra russiske havner. Rederiforbundet 
oppgir at transitt langs Nordlige sjørute antas å øke fra ca. 3 mill. tonn i 2011 til 50 tonn i 2020 (Norges 
Rederiforbund, 2014). Til sammenligning var transport gjennom Suez kanalen ca. 690 mill. tonn i 2011. 
 
Per i dag antas det at Nordlige sjørute i relativt nær fremtid kan være seilbar i 7,5 måneder i året (Kirkenes 
næringshage, 2018). Kinesiske aktører vurderer dette som tilstrekkelig for lønnsom transport med 
containerskip med lav isklasse og kapasitet på 4 800 TEU. Samme kilde viser til prognoser der NSR antas å 
være isfri rundt 2030. 
 
Russland har en sentral posisjon når det gjelder utvikling i trafikk langs den Nordlige sjørute som i dag blir 
stadig viktigere for industriell utvikling nord i Russland, spesielt olje og gass. Landets holdning til NSR som 
internasjonal transittrute vurderes som uavklart (Kirkenes næringshage, 2018). 
 
Kinesiske COSCO er et av de få rederiene som aktivt tester ut transitt i NSR (High North News, 2018). Fra 1. 
juli i år setter selskapet opp en permanent rute langs NSR med MPV-skip (Multi Purpose Vessels) som har 
kapasitet på ca. 1 000 TEUs. Danske Maersk vurderer også å bruke nye skip med isklasse og kapasitet 3 600 
TEU til transport i Nordlige sjørute. 
 
Akvaplan-niva konkluderer i sin rapport at rutas fremtidige rolle er så uklar at det i dag ikke er forsvarlig å 
foreta grunnlagsinvesteringer som ikke har annen nytte enn å legge til rette for trafikk i Nordlige sjørute 
(Akvaplan-niva, 2016). 
 

 Andre næringer 

I dag driver Kimek reparasjon og vedlikehold av skip, hovedsakelig russiske fiskefartøyer. Dagens kai og haller 
har begrensninger når det gjelder størrelse på skipene. Verftet samarbeider derfor med CCB om planer for 
Kirkenes Maritime Park på Pulkneset, se Tabell 5-1. 
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Fiskeri og havbruk nevnes som aktuelle virksomheter for lokalisering i den nye havna. Leverandører til disse 
næringene har også behov for nærhet til havn slik at man unngår kostbar lastebiltransport til og fra kai. 
 
Også andre virksomheter som trenger store volumer innsatsvarer eller sender ut ferdige produkter som egner 
seg for sjøtransport vil ha nytte av nærhet til havn.  
 
Det er imidlertid grunn til å merke seg at områdets beskaffenhet, med variert topografi og antatt krevende 
grunnforhold, medfører behov for kostbar utskifting og flytting av masser for å legge til rette for 
hensiktsmessige bygge- og trafikkområder. Virksomheter som ikke er avhengig av nærhet til havn bør derfor 
vurderes lokalisert andre steder enn i Høybukta vest. 
 

5 Informasjon og vurderinger fra intervjuene 

Tabell 2-2 viser hvilke aktører Multiconsult gjennomførte intervju med for å kartlegge virksomhet og 
godstyper som kunne tenkes å etterspørre tjenester og arealer i ny havn. Disse aktørene representerer 
operatører av ulike typer terminaler, transportører, vareeiere, petroleumsnæringen, samt andre næringer 
som etterspør havnetjenester. 
 
Som del av intervjuforberedelsene utarbeidet Multiconsult en oversikt over hvor de forskjellige aktørene i og 
rundt Kirkenes har sin virksomhet, og hvilke planer de har framover. Tabell 5-1 oppsummerer «hva som skjer 
hvor» i Sør-Varanger kommune. 
 
Informasjon og vurderinger i dette kapitlet står for intervjuobjektenes regning. Multiconsult har gjengitt 
informasjon og synspunkter uten å kommentere det som har fremkommet i intervjuene. 
 

Tabell 5-1 Aktørenes virksomhet og planer 

Sted Initiativ-
taker 

Aktører Driver i 
Kirkenes i dag? 

Type aktivitet Planstatus? Kommentar 

Pulkneset Kirkenes 
Maritime 
Park (KMP) 

Coast Center 
Base (CCB), 
Kimek ++ 

Kirkenesbase 
(CCB) og Kimek 

Forsyningsbase, 
skipsverft 

Båndlagt i KPA. 
Områderegulering 
på vent, varslede 
innsigelser 

KMP positive til 
samarbeid med 
Høybukta vest. 

Gamneset Norterminal Stolt-Nielsen 
Gruppen 

Har drevet 
omlasting STS 

Landbasert 
oljeomlastingsterminal 
for russisk olje 

Nedfelt i KPA, inkl 
adkomst. 
Områderegulert, 
uten adkomst.  
 

Må oljeomlasting 
foregå i egen 
lokalitet? 

Leirpollen Norhavn Stolt-Nielsen 
Gruppen 

  Forsyningsbase for 
petroleums-sektoren 

Nedfelt i KPA, inkl 
adkomst. Varslet 
oppstart av 
planarbeid. 

Prioriterer videre 
planlegging i 
Leirpollen. 

KILA / 
Slambanken 

Tschudi 
Kirkenes 

Tschudi 
Gruppen 

Eksport av pukk Område for sentrumsnær 
og maritim industri 
(pipelines for olje/gass), 
fjernvarmeanlegg, 
forsyningsbase 

Nedfelt i KPA, inkl 
adkomst. Vedtatt 
detaljregulering, 
inkl adkomst. 

Prioriterer eget 
prosjekt, men 
positive til 
Leirpollen. 

Jakobsnes Jakobsnes 
Utvikling 

Privat 
eiendoms-
utvikler (Thore 
Amundsen) + 
investorer 

  Industriareal med 
dypvannskai, 
bulkterminal og 
container 

Båndlagt i KPA. 
Vedtatt 
planprogram for 
regulering.  

Prioriterer eget 
prosjekt. 
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Figur 5-1 Kart over Kirkenes-området. Kilde: KVU for E6 Høybuktmoen – Kirkenes, juni 2015. 

 
Intervjuene ble blant annet brukt for å teste hypoteser fra gjennomgangen av dokumenter. Samtlige 
intervjuobjekter fikk tilsendt referat i etterkant av samtalen for å oppklare eventuelle misforståelser og/eller 
utdype enkeltpoenger. Intervjuobjektene ble informert om at referatene kun ville brukes av Multiconsult 
internt i oppdraget. I det følgende har vi derfor ikke koblet meninger/utsagn og enkeltaktører, med mindre 
det aktuelle intervjuobjektet har godkjent dette. 
 
Informasjon fra intervjuene er nedenfor presentert under tematiske overskrifter. 
 

 Dagens havn tilfredsstiller dagens etterspørsel 

Det fremkommer av intervjuene at aktørene i og rundt Kirkenes vurderer dagens havn som tilfredsstillende i 
den forstand at havna «tar unna» dagens aktivitet. Det understrekes likevel av flere at dagens havn kun 
betjener et lokalt og regionalt marked. For å kunne håndtere større, internasjonale godsstrømmer er det helt 
nødvendig med mer areal. 
 
Ett av selskapene påpeker at de allerede i dag kan gå glipp av forretningsmuligheter på grunn av manglende 
fasiliteter ved dagen havn. Særlig vises det til at dagens havn mangler nødvendig bakareal for mellomlagring 
som kan tas i bruk døgnet rundt, uten å forstyrre bosatte i Kirkenes sentrum. 
 
Enkelte intervjuobjekter påpeker at dagens havn er spredt over store områder og dårlig organisert, og at det 
er ønskelig å flytte mest mulig havnerelatert virksomhet ut av sentrum.  
 

 Store arealer er nødvendig for å tiltrekke seg store volumer 

Flere av intervjuobjektene understreker at Kirkenes med sin geografiske lokalisering har et glimrende 
utgangspunkt for å kunne betjene godsstrømmer via Nordlige sjørute i fremtiden. Det er imidlertid behov for 
store arealer om Kirkenes skal bli en interessant havn i denne sammenheng. 
 
Flere nevner at det er små muligheter for utvidelse på Høybukta. Konflikter med nærliggende flyplass, 
Forsvarets skyte- og øvingsfelt og reindrift trekkes frem av forhold som kan hindre eventuelle utvidelser. Det 
påpekes også at tiltak i sjø kan skape konflikter ettersom både Korsfjorden og Bøkfjorden er nasjonale 
laksefjorder. 
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Enkelte er også bekymret for at realisering av havn i Høybukta vest vil ta for lang tid på grunn av innsigelser 
fra nevnte interessenter. Store volumer over Nordlige sjørute kan komme tidligere enn forventet, særlig 
dersom isen smelter raskere enn antatt. Det er viktig å være klar til utbygging når behovet melder seg.  
 
For å håndtere internasjonale godsstrømmer er det flere som peker på at havnevirksomhet i Kirkenes burde 
spres over flere områder. Flere ser for seg at det kan bli aktuelt med havnevirksomhet både på Høybukta, 
Pulkneset, Gamneset og eventuelt andre steder. Ulike typer gods trenger ulik type havneinfrastruktur, og 
arealbehovet gjør at det kan være fornuftig å spre disse funksjonene for å sikre fleksibilitet. 
 
De begrensede utvidelsesmulighetene svekker egnetheten til Høybukta ifølge noen av intervjuobjektene. Det 
trekkes også frem av enkelte at det er sterk strøm utenfor vestre deler av Høybukta. Det påpekes imidlertid 
at isforholdene utenfor Høybukta er gunstige.  
 
Flere av intervjuobjektene mener det vil være fordelaktig med trinnvis utbygging av havn. En av aktørene 
poengterer at det første trinnet i en slik utbygging ikke nødvendigvis trenger å omfatte mye. Selv en enkel 
havn vil generere volumer. Lave kostnader til infrastruktur fram til havn senker terskelen for å komme i gang. 
 

 Forsyningsbase i Kirkenes forutsetter funn av olje 

Som nevnt i kapittel 4 har flere aktører planlagt mulig forsyningsbase med ulik lokalisering i Sør-Varanger 
kommune for å være klare dersom det fattes vedtak om utbygging av oljefelt på norsk sokkel. 
Intervjuobjektene påpeker at det er et «førstemann til mølla» -prinsipp for dette markedet – å ha to eller 
flere oljeforsyningsbaser i Kirkenes-området vil være bortkastet kapital og infrastruktur.  
 
Per dags dato er det ikke gjort funn på norsk side av Barentshavet som tilsier behov for forsyningsbase i 
Kirkenes-området. Inntil videre er det Polarbase i Hammerfest som benyttes for å betjene utbyggingsfelt i 
Barentshavet. Det er imidlertid leteboring i området, og det forventes at leteboringsaktiviteten vil fortsette 
frem til 2022. Dersom det gjøres funn vil utsiktene kunne endres.  
 
Et intervjuobjekt fremhever at det må et stort oljefunn til for å forsvare investering i en forsyningsbase i 
Kirkenes-området. Selskapet mener et stort funn vil karakteriseres av aktivitet som går mer enn tre år frem i 
tid. En annen mener et funn på mindre enn 300 km fra Kirkenes/Vardø vil kunne utløse behov for en 
forsyningsbase øst for Polarbase i Hammerfest. Figur 5-2 nedenfor viser området med radius 300 km fra 
Kirkenes. 
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Figur 5-2 Sirkelen på kartet avgrenser havområder innenfor en 300 kilometers radius fra Kirkenes og blokkene 
i norsk del av Barentshavet. Fargelagte blokker er tildelt for leting. Kilde: Oljedirektoratet 

 
De fleste intervjuobjektene synes å mene at utbygging av en eventuell forsyningsbase i Kirkenes forutsetter 
funn av olje fordi gassprisene neppe forsvarer investering i gassfelt. Det pågår leteaktivitet også på russisk 
side av Barentshavet, men forsyningene her skjer i dag hovedsakelig fra Russland. En av årsakene til dette er 
de siste års internasjonale sanksjoner som har gjort at russerne legger mer aktivitet innenlands. 
 
Ett av intervjuobjektene nevner at det er gjort funn av store mengder gass på russisk sokkel, og at det ikke er 
umulig å tenke seg at store gassfunn kan gi grunnlag for en forsyningsbase i Kirkenes-området. Det vises til at 
Polarbase i Hammerfest i stor grad ble etablert på grunn av Snøhvitutbyggingen, og at Snøhvitfeltet neppe 
ville ha blitt utbygd med dagens gassmarked. 
 
Flere påpeker at forsyningsbasen i Murmansk ikke vil være en reell konkurrent for eventuell basevirksomhet i 
Kirkenes. Byråkrati og forsinkelser, fare for korrupsjon, samt usikkerhet rundt det juridiske systemet gjør at 
kvaliteten på tjenestene fra Murmansk som forsyningsbase ikke er god nok. Av samme årsaker er det få 
vareeiere som bruker russiske havner til transitt. Russiske havner vurderes derfor som best egnet for varer 
som skal inn og ut av Russland. 
 
Blant de intervjuede aktørene er det ulike synspunkter når det gjelder mulighet for samlokalisering av 
forsyningsbase og annen havnevirksomhet. En virksomhet mener at basevirksomhet/ 
forsyningsaktivitet og konvensjonell havnedrift enkelt kan samlokaliseres ved hjelp av gjerder, porter og 
overvåkning. Selskapet viser til forsyningsbasen på Mongstad der man har samlet basevirksomhet, offentlig 
havnevirksomhet og leverandørindustri (Halliburton, Schlumberger, Bring m.fl.). Samme kilde påpeker at 
samlokalisering av ulike havnefunksjoner kan redusere etableringskostnader for aktørene.  
 
Andre poengterer at en forsyningsbase bør ligge for seg selv, med god avstand til andre havnefunksjoner. Det 
er ikke offentlige krav som tilsier at basevirksomhet bør skilles fra annen havnedrift, men oljeindustrien selv 
som krever dette. 
 

 Markedet for omlasting av russisk olje antas å vokse fremover 

Flere av intervjuobjektene påpeker at Kirkenes har potensial til å ta deler av markedet for oljeomlasting fra 
aktivitet på norsk og/eller russisk sokkel. Norterminal planlegger en terminal for skip til skip oljeomlasting på 
Gamneset på bakgrunn av at havna i Murmansk har kapasitetsproblemer for oljeomlasting i dag. 
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Oljeproduksjonen i Nordvest-Russland har økt fra 4 mill. tonn i 2012 til 15 mill. tonn i 2018, og markedet for 
omlasting av olje antas å vokse fremover. Det kan derfor tenkes at Kirkenes kan avlaste, eller eventuelt inngå 
et samarbeid med havna i Murmansk.  
 
Som nevnt i kapittel 4 er det ifølge Kystverket strenge sikkerhetskrav for en oljeomlastingsterminal som 
legger betydelige begrensinger på samlokalisering med andre terminalfunksjoner.  
 

 Bulkmasser for større utbyggingsprosjekter i Nordvest-Russland / Barentshavet sør-øst 

Til tross for lite aktivitet de siste årene utelukkes det ikke at det vil være behov for bulkmasser/gråberg til 
utbyggingsaktivitet i Nordvest-Russland og kanskje også Barentshavet etter hvert. Det påpekes at Russland 
har den samme fjellkvaliteten som Norge, men at deres russiske konkurrenter ikke klarer å levere riktig 
mengde stein til riktig tid. At leveransene passer fremdriften i slike utbyggingsprosjekter er svært viktig.  
 
Flere av intervjuobjektene forventer utbyggingsaktivitet knyttet til potensielt store olje- og gassressurser i 
Karahavet, øst for Novaja Semlja. Havnene i Arkhangelsk, Murmansk og Kirkenes kan potensielt sett betjene 
dette markedet. Havna i Arkhangelsk anses som minst egnet ettersom isforholdene der ikke tillater 
helårsbruk. En havn i logistikksystemet for en stor utbygging må være isfri for å kunne samle og lagre 
innsatsvarer for utskiping. Videre rangeres Kirkenes havn over Murmansk på grunn av tidkrevende og 
uforutsigbart byråkrati i russiske havner. 
 
Et annet intervjuobjekt fremhever betydningen av å være et logistikksenter for det vi kan forvente av 
utbygginger i Nordvest-Russland. Som eksempel nevnes det at Zeebrugge i Belgia fungerte som "hub" for 
Sabetta-utbyggingen i Russland. Store arealer er nødvendig om ny havn i Kirkenes skal kunne ta en slik rolle 
for fremtidige utbygginger i Russland. 
 

 Delte meninger om containertrafikkens betydning for Arctic Ocean Railway 

Intervjuobjektene er delt i synet på containertrafikkens betydning for en eventuell jernbane mellom 
Rovaniemi og Kirkenes. Enkelte påpeker at Arctic Ocean Railway vil være helt avhengig av containere over 
Nordlige sjørute og omlasting sjø-jernbane i Kirkenes for å forsvare kostnadene. Andre har mindre tro på 
transitt av containere via jernbanen fordi Nordlige sjørute per i dag ikke er seilbar hele året. Uavhengig av 
dette er det likevel enighet om at jernbanen kan spille en viktig rolle for eksport av mineraler og malm fra 
Finland. 
 
Flere poengterer at det vil være behov for ikke-norsk kapital om jernbanen skal realiseres, og at det ikke er 
utenkelig at jernbanen finansieres med kinesiske penger. Kinesiske aktører har allerede signalisert interesse 
for Kirkenes, se nærmere beskrivelse av «The Belt and Road Initiative» nedenfor. 
 

 Kinesiske interesser vil bli utslagsgivende for containertrafikk langs NSR 

Som nevnt i kapittel 4 er det i dag små volumer som går langs Nordlige sjørute, særlig når det gjelder transitt 
av containere. Norges Rederiforbund opplyser om at antallet skip som seiler hele ruta er svært lavt - ca. 20 
skip i 2016 og ca. 25 skip i 2017. Nordlige sjørute benyttes imidlertid mer og mer for destinasjonstransport til 
og fra havner i Russland. 
 
Flere fremhever at det er kineserne og deres interesser som kommer til å bli utslagsgivende for 
containertrafikk langs Nordlige sjørute. «The Belt and Road Initiative» er navnet på Kinas store 
utviklingsstrategi der formålet er å investere i infrastruktur for å sikre et logistikknett som forsyner egen 
økonomi, både eksport og import. Strategien er basert på en visjon om å knytte sammen 4,4 mrd. mennesker 
i 65 land, med investeringer i infrastruktur til en samlet anslått prislapp på rundt  
8 000 mrd. kr. «Ice Silk Road» er kinesernes utbyggingsplaner for en marin handelsrute langs Nordlige sjørute, 
et prosjekt som er en del av «The Belt and Road Initiative». 
 
Et av intervjuobjektene opplyser om at nesten halvparten av containerskipene som gikk gjennom Nordlige 
sjørute i fjor var kinesiske. Det er et uttalt mål for kineserne at 20 prosent av deres eksport til Nord-Europa 
skal gå over Nordlige sjørute innen 2030. Halvparten av dette estimatet tilsier et volum på 74 000 containere 
per år, fordelt over en 7,5 måneder lang seilingssesong (2016-tall) (Kirkenes næringshage, 2018). 
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Ifølge mange av intervjuobjektene tilsier Kinas planer for Nordlige sjørute at det er et potensial for 
containervirksomhet i Kirkenes, omlasting sjø-sjø og eventuelt sjø-jernbane om Arctic Ocean Railway blir en 
realitet. Det poengteres at ulike konsepter for omlasting sjø-sjø er interessant i denne sammenheng. Det kan 
tenkes at det vil lønne seg å omlaste gods fra egne NSR-tilpassede fartøy til feeder-skip, som kunne gått fra 
Nord-Norge til for eksempel Rotterdam. Danske Maersk bygger mindre NSR-skip som vil kunne frakte rundt 3 
600 TEUs. 
 
Figur 5-3 nedenfor viser utvikling med stadig større containerskip de siste femti årene. Større skip forutsetter 
lengre kaifronter. Foreløpig ser det ut til at rederiene som satser på NSR, tenker seg relativt små skip i farvann 
med is. Det kan derfor være lønnsomt med omlasting til større skip for videretransport mellom Barentshavet 
og større havner på Kontinentet. 

 

Figur 5-3 Utviklingen i containerskip de siste 50 år. Kilde: World Shipping Council. 

 
Et intervjuobjekt fremhever at det som skjer av transport og logistikk i Arktis hovedsakelig styres av Asia, og 
ikke Europa. Det er Kina, Sør-Korea, Japan og Russland som vil styre en eventuell transittflyt gjennom 
Nordlige sjørute.  
  
Et annet intervjuobjekt opplyser om at norske rederier er lite opptatt av mulighetene med Nordlige sjørute. 
Dette skyldes først og fremst bekymringer for sikkerhet og manglende infrastruktur. 
 

 Andre markedsmuligheter 

Vedlikehold av rigger, boreskip samt undervannsutstyr, moduler og strukturer som brukes i forbindelse med 
leteboring og produksjon av olje og gass, nevnes som en interessant markedsmulighet for Kirkenes. I dag er 
det få andre verft eller baser som tilbyr noe tilsvarende i Troms og Finnmark. For riggvedlikehold er det kritisk 
med gode isforhold, og Korsfjorden er egnet for dette.  
 
Utvikling av subsea-teknologi for andre anvendelser nevnes som et potensielt markedsområde for Kirkenes. 
Norsk subsea-teknologi er verdensledende, og subsea-bedriftene er i ferd med å entre nye markeder som for 
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eksempel havbruk og utvinning av mineraler på havbunnen. Det vil dermed bli behov for vedlikehold av ulike 
typer undervannsutstyr. Det bemerkes av flere at Kirkenes foreløpig har bedre fasiliteter enn Polarbase når 
det gjelder subsea-vedlikehold.  
 
Et annet intervjuobjekt påpeker at det finnes en mulighet for Kirkenes havn når det gjelder beredskap, søk og 
redning. En god del av utstyret som benyttes i slike sammenhenger må lagres, og det er behov for et 
koordinerende punkt. Beredskapsaktiviteten i store deler av Arktis er under pari, og kapasiteten på russisk 
side er dårlig, særlig jo lenger øst du kommer. Det kan derfor tenkes at Kirkenes havn kan ta rollen som 
beredskapsbase for aktivitet lenger øst.  
 
Flere intervjuobjekter nevner sjømat (både oppdrett og villfisk) som noe Kirkenes havn bør tilrettelegge for. 
Oppdrettsnæringen kan komme lenger nordover, og utviklingen av brønnbåter der fisken fraktes nærmere 
markedet før slakting er interessant.  
 
Et intervjuobjekt nevner at Kirkenes havn de siste årene har hatt anløp av mer enn 1 000 seismikkfartøy fra 
russisk side. Anløpene har blant annet vært knyttet til mannskapsbytte og lasting og lossing av utstyr. At 
anløpene legges til Kirkenes skyldes ikke manglende fasiliteter i Murmansk, men usikkerhet knyttet til 
byråkrati og kostnader. For oljeindustrien er det helt nødvendig at slike anløp går effektivt. 
 

6 Samlet vurdering  

 Potensielle markedsmuligheter  

Dette kapitlet gir en samlet vurdering av markedsmulighetene som er beskrevet i kapittel 4 og 5. Mange 
aktører har planlagt ulike typer havneterminaler på en rekke lokaliteter i Sør-Varanger kommune. Som 
påpekt i kapittel 1 er Multiconsult sitt oppdrag avgrenset til å vurdere mulig samlokalisering av fremtidig 
havnevirksomhet i Høybukta vest. 
 
Gjennomgangen av dokumenter og intervjuene med sentrale aktører gir ikke et klart og entydig bilde av 
fremtidige markeder for en ny havn. Dette er ikke overraskende fordi det vil være stor usikkerhet med et så 
langt tidsperspektiv. Det fremtidige markedet for havnetjenester for en ny havn vil være avhengig av en lang 
rekke faktorer som i svært liten grad kan påvirkes av kommunen, lokale aktører eller norske statlige 
myndigheter. Samtidig er mange aktører opptatt av at det er avgjørende å ha planene klare når 
markedsmuligheter åpner seg.  
 
Ved planlegging og utvikling av Høybukta vest er det på denne bakgrunn viktig å legge til rette for mest mulig 
fleksibilitet for trinnvis utbygging tilpasset faktisk utvikling av ulike markeder. Det er usikkerhet knyttet til om 
det vil være markedsgrunnlag for ulike havnetjenester og når det gjelder arealbehov for disse. I denne 
sammenheng må det også tas hensyn til behov for arealutvidelse i takt med økende godsmengder. 
 
Som utgangspunkt for å utvikle og vurdere langsiktige konsept og strategier for trinnvis utbygging er 
markedene analysert ut fra: 

 Godstype 

 Usikkerhet – vurdert som liten, middels og stor. Det er betydelig usikkerhet i alle markedene, men 

usikkerheten i det lokale og regionale markedet som er basis for den offentlige havna vurderes i 

denne sammenheng som liten. Vekst knyttet til fiskeri og havbruk vurderes å ha middels usikkerhet. 

Virksomhet som forutsetter utbygging av infrastruktur og olje- og gassfelt samt containertransport 

langs NSR, har stor usikkerhet. 

 Tidsperspektiv – kort (5 – 10 år), mellomlangt (10 – 20 år) og langt (over 20 år) 

 Godsvolumer og behov for areal i ulike havneavsnitt 

 
Offentlig havn: Stykkgods og bulk til det lokale og regionale markedet (Øst-Finnmark) utgjør over tid 
grunnlaget for stamnetthavna i Sør-Varanger kommune. Dette godsvolumet må antas å øke svakt i takt med 
forventet vekst i befolkningen – sju prosent fram til 2040 (SSB, 2016). I perioder kan godsmengden øke i 
forbindelse med utskiping av større mengder gods til utbyggingsprosjekter som blant annet kan etterspørre 
store volumer bulkmasser. Det er viktig at havna har nødvendige arealer for å håndtere slike prosjektlaster 
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som i perioder kan utgjøre store volumer. Det er viktig med tilstrekkelige bakarealer for mellomlagring og 
mulighet for drift døgnet rundt uten ulemper for boligområder. 
 
Mottak og mellomlagring av fisk for utskiping inngår i dag som del av den ordinære virksomheten i havna. En 
ny offentlig havn må ha arealer og bygninger for dette. Kystverket har i sin Farledsutredning anslått 
arealbehov for offentlig havn i Sør-Varanger (Kystverket, 2015). 
 
I dagens havn er det ikke plass til aktivitet knyttet til de andre godsmarkedene omtalt nedenfor. 
 
Forsyningsbase: Dette er en fremtidig mulighet med stor usikkerhet, men flere aktører jobber med planer for 
å være klare hvis det vedtas utbygging i områder som kan betjenes fra Sør-Varanger. Det er imidlertid 
foreløpig ikke gjort drivverdige funn av olje i Barentshavet sør-øst. Det vil være konkurranse mellom 
Polarbase i Hammerfest og en eventuell ny base ved Kirkenes.  
 
På russisk side er dagens virksomhet i all hovedsak begrenset til gassfelt på land som i stor grad forsynes fra 
Arkhangelsk, men nye utbygginger kan åpne muligheter for en norsk forsyningsbase. Arkhangelsk har 
dessuten begrensninger når det gjelder isforholdene. Mange påpeker at petroleumsaktørene foretrekker 
vestlige baser for å unngå forsinkelser og uforutsigbarhet i russisk byråkrati. 
 
Omlasting av olje: Den korte historien med omlasting av russisk olje i Bøkfjorden og Korsfjorden viser tydelig 
at dette er et usikkert marked som blant annet avhenger av utviklingen i internasjonal politikk. Enkelte 
aktører mener likevel at det russiske markedet er interessant fordi produksjonen ventes å øke mer enn det er 
kapasitet for på russisk side. Dette er et marked som antas å kunne oppstå på relativt kort sikt. 
 
Omlasting av norsk olje fra Barentshavet vurderes av de fleste å ligge lenger fram i tid enn det russiske 
markedet. Det er foreløpig ikke gjort drivverdige funn av olje i det aktuelle området i Barentshavet, og 
klimapolitikken er også en faktor som kan avgjøre om det blir utbygging eller ikke. 
 
Bulkgods via ny jernbane fra Finland: Ifølge finnenes utredning er markedet for dette prosjektet i første 
omgang utskiping av malm og mineraler fra nye eller utvidede gruver og tømmer og trevarer. På lengre sikt 
kan jernbanen også få en rolle for transitt av containere mellom Asia og deler av Nord-Europa. Uansett er det 
stor usikkerhet om realisering av Arctic Ocean Railway, og investeringen ligger antakelig langt fram i tid. 
 
Transitt av containere i Nordlige sjørute: Med forventede klimaendringer framstår det som sannsynlig at den 
Nordlige sjørute i løpet av et par tiår kan bli viktig for en betydelig godsstrøm mellom Asia og Nord-Europa. 
Det er likevel stor usikkerhet når det gjelder hvilken rolle en ny, stor havn i Sør-Varanger kan få i denne 
sammenheng. Det kan tenkes omlasting av gods sjø-sjø eller sjø-jernbane i den vestre enden av NSR, men det 
kan også tenkes logistikkløsninger uten omlasting mellom Asia og en sentralt plassert havn i Nord-Europa.  
 
Andre næringer: Topografi og grunnforhold i Høybukta vest betyr at kostnadene for næringsarealer vil være 
relativt høye. Følgelig bør området reserveres for virksomhet som er avhengig av nærhet til havn. Annen 
næringsvirksomhet bør lokaliseres andre steder i Sør-Varanger kommune. 
 
For å kunne ta imot stadig større fiskefartøyer trenger Kimek større arealer og haller enn bedriften har i 
Kirkenes i dag. Dette er et marked som finnes i dag. I tillegg er det et potensielt marked for vedlikehold av 
oljerigger og subsea-utstyr som ligger lenger fram i tid. I planene til Kirkenes Maritime Park er det tenkt 
samlokalisering av Kimek og forsyningsbase.  
 
Utbygging av offentlig havn må ta hensyn til behov knyttet til dagens håndtering av fisk og gi mulighet for 
utvidelse av aktiviteten, blant annet gi rom for økt omfang i havbruk. 
 
Vurdering av markedsmulighetene er oppsummert i Tabell 6-1. For faktorene usikkerhet og tidsperspektiv er 
det brukt en tredelt skala fra grønt via gult til rødt for å synliggjøre forskjeller mellom markedene. Generelt vil 
usikkerheten øke med økende tidshorisont. I dette tilfellet kan det likevel være stor usikkerhet knyttet til 
hvilken rolle en havn i Sør-Varanger kommune kan spille for muligheter som ligger nær i tid. For eksempel 
gjelder dette omlasting av russisk olje. 
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Tabell 6-1 Vurdering av markedsmuligheter 

 Godstype Usikkerhet Tidshorisont Volumer/arealer Andre behov/merknader 

Offentlig havn  Lokalt og regionalt 
(Øst-Finnmark), 
stykkgods, bulk og 
prosjektgods 

Liten Kort Organisk vekst i 
takt med 
befolkningsvekst 
/100 daa 

Behov angitt av Kystverket  

 

Forsyningsbase Utstyr og forsyninger     

 Russland  Stor Kort Foreløpig bare 
gassfelt på land 

I dag base i Arkhangelsk. 
Mindre byråkrati i Norge 

 Barentshavet, 

norsk 

 Stor Mellomlangt ? Funn av olje vurderes som 
forutsetning for utbygging. 
Avstand fra Kirkenes. 
Konkurranse Polarbase 

Omlasting olje  Olje, gasskondensat     

 Russland  Stor Kort Prognoser for 
økt produksjon i 
Russland 

 

 Barentshavet, 

norsk 

 Stor Mellomlangt  Ingen funn Barentshavet 
sør-øst. Olje vurderes som 
forutsetning for utbygging 

Bulkgods via 
Arctic Ocean 
Railway  

Malm, mineraler, 
trelast, tømmer  

Stor Langt Maks. potensial 
anslått til 2,5 
mill. tonn per år 

 

Transitt av 
containere 
m/AOR 

 Stor Langt  Omlasting sjø – jernbane  

Transitt av 
containere 
u/AOR 

 Stor Langt  Omlasting skip - skip 

Andre næringer      

 Verft Skip Liten  Kort  Begrensninger for Kimek 
med dagens anlegg. 

 Verft Oljerigger, subsea Stor Mellomlangt  Avhengig av utbygging av 
oljefelt. 

 Fiskeri Lagring og eksport 
fisk, utstyr 

Middels Kort  Dagens havn brukes til 
dette. 

 Havbruk Lagring og eksport 
fisk, utstyr 

Middels Kort  Brukes dagens havn til 
dette? 

 Avfall Husholdningsavfall Stor Mellomlangt  Genereres store nok 
mengder lokalt og 
regionalt? 

 
Figur 6-1 nedenfor illustrerer at de fleste markedsmulighetene vurderes å ha stor usikkerhet og ligger relativt 
langt fram i tid. Det er (naturlig nok) bare dagens godsomlasting til det lokale og regionale markedet og 
verftsvirksomheten til Kimek som vurderes som relativt sikre markeder på kort sikt. Potensialet for 
håndtering av fisk fra fiskeri og havbruk for eksport er også en mulighet på kort sikt, men vurderes som 
middels usikkert. 
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Figur 6-1 Tidsperspektiv og usikkerhet for markedsmulighetene 

 

 Fra markedsmuligheter til arealbehov og andre krav til ulike havneavsnitt 

Mange av de omtalte markedsmulighetene vil kreve bygging av egne, spesialiserte havneavsnitt i Høybukta 
vest. Noen av markedene kan, i hvert fall i en oppstartfase med små volumer, tenkes kombinert med en 
offentlig havn. Enkelte av aktørene som er intervjuet, mener dette for eksempel kan være tilfelle for en 
forsyningsbase. «Andre næringer» kan i stor grad bruke havnetjenester i den offentlige stamnetthavna, men 
vil trenge arealer med lett adkomst til kaikant. 
 
 
Markedsanalysen gir i begrenset grad grunnlag for å konkludere med hvilke langsiktige havnebehov det bør 
planlegges for. Dette skyldes blant annet stor usikkerhet knyttet til utbygging av ny infrastruktur og olje- og 
gassfelt samt utvikling av containertransport i den Nordlige sjørute og logistikkløsninger for denne 
godsstrømmen. Usikkerheten er knyttet til om det vil være et marked for havnetjenester i Høybukta vest og i 
tilfelle hvor store godsvolumer det kan dreie seg om. Mange av de uttrykte behovene for de neste 40 årene 
er ulike aktørers visjoner og mer eller mindre konkretiserte framtidsplaner.  
 
Relativt sikre muligheter på kort sikt er knyttet til flytting av dagens virksomheter i Kirkenes som har relativt 
konkrete arealbehov. Når det gjelder arealbehov og andre krav for mer usikre markedsmuligheter på lengre 
sikt, har Multiconsult tatt utgangspunkt i eksisterende og planlagte havner fra andre steder i inn- og utland. 
Nedenfor redegjøres det kort for bakgrunnen for arealanslagene i Tabell 6-2.  
 

6.2.1 Offentlig havn 

Dette er stamnetthavna som håndterer gods til og fra Sør-Varanger kommune og Øst-Finnmark. Kystverket 
har i Farledsutredningen angitt behov for arealer og kaier for en ny stamnetthavn (Kystverket, 2015). 
 
Basert på erfaringer fra andre havner i Norge vil godshåndteringen i stamnetthavna trenge et landareal til 
havnebygg, trafikkarealer med mer og med dybde 100 til 150 m fra kaikanten. Det antas videre at 10 – 12 
meter vanndybde foran kaiene vil være tilstrekkelig. Til sammenligning har den indre skipsleia langs Norges 
kyst ca. 11 m vanndybde i dag, og denne vanndybden kan betjene skip opptil rundt 150 – 170 m lengde, 
avhengig av type skip. 
 

6.2.2 Containerterminal 

Med utgangspunkt i anslagene i arktisk jernbanevisjon er foreløpig arealbehov og utforming av 
containerhavna tilpasset et volum på ca. 0,5 mill. TEU og en årlig driftstid på ca. åtte måneder (Kirkenes 
næringshage, 2018). Basert på anbefalinger fra den internasjonale organisasjonen for havneplanleggere 
(PIANC) kan dette containervolumet håndteres med (PIANC, 2014): 

 Terminalareal på ca. 400 – 600 daa, blant annet avhengig av tidsrom for transport i Nordlig sjørute  

Tidsperspektiv 

Usikkerhet 
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 Minst 800 – 1000 meter kaifront med vanndybde opptil 18 meter (ved lavvann) 

 Et bakareal med 400 – 500 meter bredde fra kaikant  

 Dette arealet gir plass for lastespor for jernbane i bakkant av terminalen 

 
Dersom økte behovene skulle tilsi det, har en terminal med angitt størrelse kunne håndtere et større 
containeromslag ved å sette inn mer utstyr for løfting og transport av containere. 
 

6.2.3 Forsyningsbase 

Det finnes en rekke forsyningsbaser for petroleumsnæringen langs norskekysten. Størrelsene for disse 
varierer mye - fra rundt 230 daa i Sandnessjøen til vel 550 daa på Mongstadbase. De mest sentrale arealene 
for Polarbasen i Hammerfest er rundt 300 daa, men har mulighet for utvidelse. 
 
På Pulkneset planlegger Kirkenes Maritime Park i første fase en forsyningsbase på 200 daa. Men totalt er det 
stipulert et arealbehov på ca. 800 daa ferdig utbygd, sannsynligvis også inkludert annen virksomhet enn 
forsyningsbase. 
 
For forsyningsbasene er kommunikasjonen med kaifronten essensiell, og arealdybden er sjelden over 250 – 
300 meter inn fra kaikant. For vurdering av forsyningsbase i Høybukta vest foreslås det derfor at det 
forutsettes en dybde på 250 meter fra kaikant. En base med vesentlig større dybde kan være vanskelig å 
utnytte effektivt logistikkmessig. 
 
Antall kaier på basene varierer også mye, fra tre i Sandnessjøen til ni i Kristiansund. Vanndybden foran disse 
kaiene burde være over 10 m, og minst ei kai bør ha over 20 m vanndybde for anløp av store 
boreplattformer. 
 
Basert på dette foreslår vi minst 300 daa areal til forsyningsbase, med minst fem kaier.  
 

6.2.4 Verft – sjørettet mekanisk verksted  

Kimek har behov for å flytte ut av Kirkenes og har stipulert et arealbehov på 100 – 150 daa. Virksomheten 
trenger arealdybde på rundt 350 meter fra kaikant, blant annet for å få plass til tørrdokk. Vi har antatt at 
verftsområdet minst bør ha fire kaier med vanndybder mellom 12 og 20 meter. 
 
Verftsvirksomhet kan tilby tjenester som petroleumsindustrien har behov for. Kirkenes Maritime Park er et 
samarbeid mellom Kimek og CCB med sikte på å kunne utnytte synergieffekter mellom verft og base. Ved 
planlegging av en ny stor havn er det derfor ønskelig å legge til rette for å lokalisere verft og en eventuell 
forsyningsbase ved siden av hverandre. 
 

6.2.5 Bulkterminal for mineraler 

Den finske rapporten om jernbane til Kirkenes skisserer følgende årlige bulkvolumer for utskiping (ref. Figur 
4-5): 

 Jernmalm fra Sokli:     ca. 0,3 mill. tonn 

 Fosfat fra Sokli:     ca. 1,5 mill. tonn 

 Kobber- og nikkelkonsentrat fra Kevitsa:  ca. 0,25 mill. tonn 

 
Disse fire produktene må lagres separat i havna, og sannsynligvis også lastes ut med særskilte lastebaner/-
anlegg hvert av produktene. De relativt små volumene indikerer også at bulkmassene kan lastes på relativt 
små skip, dvs. under 200 m lengde og med ca. 13 – 14 m vanndybde ved kai. Mer detaljer om arealbehov etc. 
er ikke tilgjengelig i dag. 
 
For disse produktene bør det vurderes om det ved planlegging av havna skal tas hensyn til mulighet for større 
volumer fra nye gruver i Finland eller Norge. 
 
Den bulkterminalen det kanskje er enklest å sammenligne med er den som ble bygget for Northland 
Resources i Narvik, og som så vidt var i bruk før firmaet gikk konkurs. Denne har et losse-, lager- og 
lasteanlegg med kapasitet opptil 5 mill. tonn per år. Terminalområdet er på rundt 40 daa pluss et kaianlegg. 
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Det foreslås at det ved planlegging av ny havn avsettes rundt 100 daa for et losse- og lagringsområde for de 
aktuelle bulkproduktene. I tillegg bør det være minst to kaier (hver med to lastesystemer) for eksport av 
massene. 
 

6.2.6 Oljeomlastingsterminal 

Dagens planer for en omlastingsterminal på Gamneset omfatter et areal på rundt 300 daa. I tillegg til dette 
kommer arealer for andre funksjoner, 200 – 300 daa. Det er skissert tre kaianlegg, hvorav ett for skip opptil 
300 000 DWT. Det bør planlegges for tilsvarende arealer og havnefunksjoner også i Høybukta vest. 
 

6.2.7 Gass-/LNG-terminal 

På grunn av sikkerhetskrav rundt slike terminalanlegg, samt store arealbehov (opptil 500 daa, ref. LNG-
terminalen på Melkøya), så ansees ikke Høybukta Vest å være aktuell for lokalisering av en slik terminal. 
 

6.2.8 Andre næringer  

Det er vanskelig å vurdere størrelsesorden når det gjelder arealbehov til sjørettede næringer som har hyppige 
skipinger av gods og dermed særlig stor nytte av nærhet til kai. Slike virksomheter vil ha høyere 
betalingsvillighet for sjønær lokalisering enn næringsliv som i mindre grad er avhengig av sjøtransport og der 
skip bare er et alternativ for deler av transportbehovet. Vanskelige grunnforhold og relativt høye kostnader 
for opparbeiding av arealer i deler av det aktuelle området tilsier at virksomhet med liten avhengighet av 
havnetjenester bør vurderes plassert andre steder enn i Høybukta vest. 
 

6.2.9 Behov for arealer til eventuell utvidelse av havneavsnitt 

I vurderingene ovenfor er det ikke tatt høyde for arealbehov til utvidelse av enkelte havneavsnitt, for 
eksempel containerhavna hvis Kirkenes får en rolle i Nordlig sjørute og volumene blir vesentlig større enn i 
anslaget i arktisk jernbanevisjon. For å synliggjøre mulig behov for utvidelse er det i Tabell 6-2 tatt med et 
areal som er ca. 20 prosent av samlet arealanslag for de ulike havneavsnittene.  
 
I videre arbeid må det vurderes hvordan det bør legges til rette for fremtidig behov for utvidelse av 
havneavsnitt. Det må i denne sammenheng tas hensyn til samlokalisering av tjenester som bør ligge nær 
hverandre som for eksempel verft og forsyningsbase, og til mulighet for at flere virksomheter kan dele på 
kostnader for infrastruktur (vei, vann og el-forsyning) fram til havneområdet.  
 

6.2.10 Oppsummering av arealbehov og andre krav i ulike havneavsnitt 

Basert på vurderingene i kapittel 6.2.1 – 6.2.8 oppsummerer Tabell 6-2 mulig arealbehov for ulike funksjoner i 
en fremtidig havn i Høybukta vest.  
 

Tabell 6-2 Arealbehov og andre krav. Tall for offentlig havn fra Farledsutredningen. Tall for andre 
havneavsnitt er grove anslag basert på utforming av eksisterende havner. I tillegg til anslått arealbehov for 
hvert havneavsnitt er det lagt til arealreserve på ca. 20 prosent til utvidelse. 

 
Størrelse areal 

(daa) 
Antall kaier 
(båttillegg) 

Arealdybde fra 
kaikant (m) 

Total sjøfront- 
lengde (km) 

Dybde kai 
(m) 

Offentlig havn 100 2 100 – 150 0,7 10 – 12 

Forsyningsbase Minst 300  5 – 7 150 – 250 1,2 – 1,6 12 – 25 

Verft  100 – 150 4 350 0,4 12 – 20 

Bulkterminal  100 – 150 2 – 3 100 – 150 0,4 – 0,9 12 – 15 

Containerterminal 400 - 600 2 – 4 400 – 500 0,9 – 1,3 14 – 18 

Oljeterminal/-omlasting Minst 300  2– 3 200 – 400 0,7 – 1,1 18 – 28 

Arealer til utvidelse (ca. 20 
prosent av totalarealet) 300   1,0 

 

SUM, avrundet 
  

1 500 – 2 000   
 

5 - 7 
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Tilrettelegging for summen av alle muligheter man kan se for seg i Høybukta vest vil med de forutsetningene 
som er lagt til grunn i tabellen over kreve et havneareal på 1500 – 2000 daa (inkl. framtidige 
utvidelsesområder). Dette tallet inkluderer ikke arealer til annen næringsvirksomhet enn havne- 
virksomhetene som er spesifisert i tabellen. Det er heller ikke satt av areal til jernbaneterminal ut over areal 
til et lastespor i containerhavn.  
 
Behov for samlet lengde kaifront og arealbehovet for de enkelte havneavsnittene avgjør hvor mye det kan 
være plass til. Ut fra tallene i tabellen ovenfor synes det klart at det ikke vil være plass til alle de vurderte 
markedsmulighetene i Høybukta vest.  Vår vurdering er at en terminal for oljeomlasting har begrenset 
mulighet for samlokalisering med annen havnevirksomhet, herunder for småskala oppstart sammen med 
andre havnetjenester. Siden det er arealknapphet i Høybukta vest, kan dette tale for at det ikke bør 
planlegges for oljeterminal. 
 
 
 

 


