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Trondheimsregionen har utarbeidet et forslag til strategi for næringsarealutvikling i
Trondheimsregionen som er på høring. Trondheim Havn vil med dette gi våre synspunkt på
strategien.

Om Trondheim Havn IKS
Trondheim Havn I KS er et interkommunalt selskap eid av kommunene Orkdal, Trondhe im, Malvik,
Stjørdal, Frosta, Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer, Verran , Leksvik , Frøya og Namsos . Selskapet eier
og forvalter havnevirksomheten innenfor disse kommunene. Det er fem hovedhavneanlegg i
Trondheimsfjorden, beliggende i Orkanger, Trondheim, Stjørdal, Verdal og Steinkjer.

Trondheim Havn er myndighet etter Havne - og farvannsloven som ivaretar blant annet
fremkommelighet på sjøen, effektiv havnedrift og konkurransedyktig sjøtransport av gods.
Eierkommunene er gjennom selskapsavtalen forpliktet til å samordne og utvikle en effektiv, sikker og
rasjonell havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet som skaper forutsetninger for en effektiv og
konkurransedyktig sjøtransport i Midt - Norge.

En havn er et ledd i en logistikk - kjede, og Trondheim Havns r egionale eierstruktur gjør det naturlig å
planlegge for en hensiktsmessig havnestruktur i et større område. Både havna og de andre aktørene i
er avhengig av styrken i hele kjeden for å etablere konkurransedyktige tilbud. Trondheimsregionen er
e n region i v ekst, og er avhengig av å ha fokus på en hensiktsmessig godsfrembringing for å unngå å
bruke unødvendige ressurser i form av areal, tid, miljøutslipp og til syvende og sist kroner, på denne
aktiviteten.

Næringsareal med tilgang til sjøtransport
Trondheim Havns hovedinteresse er at det finnes tilstrekkelig næringsareal med mulighet for
transport av gods på sjø. Våre vurderinger er relatert til areal hvor TH er eier eller er interessert i å bli
det.
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Trondheim Havns sin kjernevirksomhet er h avnevir ksomhet.
Definisjon av havnevirksomhet: «Tjenesteyting og drift, vedlikehold, utbedring, utbygging og utvikling
av kaier, arealer, bygninger, infrastruktur og utstyr som har som formål å tilrettelegge for
sjøtransport, samt utøvelse av offentlig myndighet etter bestemmelser i eller i medhold av Havne - og
farvannsloven .»

For Trondheim Havn innebærer dette i denne sammenheng en tredelt virksomhet med ulike krav til
tilrettelegging.

Konkurranseutsatt gods.
Vi planlegger for en vesentlig vekst i sjøverts gods transport, hovedsakelig for stykkgods i store
enheter (containere og ro - ro trafikk (semitrailere på kjøl )). Det ligger store utfordringer i å få
økonomi i denne virksomheten og det er stor usikkerhet knyttet til tidspunkt for realisering av en slik
satsing .

Industri - og prosjektgods
Industri - og prosjektgods omfatter sentrale vareslag som kalk, korn, landbruksråvarer, salt, sement og
stål, i form av råvarer og ferdigproduserte varer og prosjektgods. Det som kjennetegner denne
typen gods er at de utgjør sto re volumer, og at virksomhetene har en vesentlig del av sin varestrøm
inn eller ut på sjø. Virksomhetene har ofte prosessanlegg på eller ved kaikant. Industriaktørene har
behov for forutsigbare rammebetingelser og tilrettelagte kai - og havnefunksjoner og t ilgang til
relativt omfattende arealer på land. Verdal, Orkanger (Grønøra øst) og Trondheim (Ila og Nyhavna) er
pilarene i industrihavnstrukturen.

Verdiutvikling av eiendom
Utvikling av eiendom skal understøtte kjernevirksomheten sjøtransport. Langsiktige kapitalinntekter
fra eiendomsinvesteringer også utenfor sjørelatert virksomhet vil være nødvendige for å sikre et
langsiktig inntektsgrunnlag.

Trondheim Havn er også aktive i tilrettelegging for cruise båter , hurtigrute og annen passasjertrafikk i
tillegg til forvaltning av farvannet tanke på sikkerhet og fremkommelighet.

Status for havneanlegg i Trondheimsregionen

Orkdal kommune
Grønøra øst, eksisterende havneområde, industrihavn.
TH ønsker å fylle ut nye 15 daa samt etablere en ny kai på Grønøra øst. H avneanlegget har ikke ledige
arealer, det er behov for manøvrerings - og lagringsareal for å ivareta HMS - hensyn.
Grønøra vest, fremtidig havneareal .
Området er under regulering , 133 daa havneareal og 70 daa industriareal. Utbygging av området
innebærer stor e utfyllinger av areal i sjø, prosjektet bør samordnes med vegprosjekter med
overskudd i massebalansen. Det er usikkert når dette kan realiseres.
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Flere av aktørene som i dag er lokalisert på Nyhavna i Trondheim har signalisert at etablering på
Orkanger vi l være uaktuelt som følge av økte transport - og omlastningskostnader.

Trondheim Kommune
Ila
Lokal industrihavn med etablert virksomhet.

Arealet er tett utnyttet og er lite egnet til ytterligere industriformål.

Brattøra
Området rundt Brattørbassenget er under transformasjon til en ny bydel. Området er åpnet for
allmennheten og det er gjort betydelige oppgraderinger av uteområdene. Gjenværende
havneaktivitet er knyttet til passasjertrafikk, med hurtigbåter, cruisebåter i tillegg til en del mindre
servi ce - og næringsbåter.

Pir I
Området er i bruk til næringsformål og havnevirksomhet med fast anløp av Hurtigruta og terminal for
kystgods. Området tenkes tilrettelagt for havnetransport og bedrifter med sjøbasert til - og fra -
transport. Området prioriteres for havnas egen virksomhet og leverandørbedrifter med stort behov
for effektiv omlasting fra båt til bil.

Pir II
Området er i bruk til havnevirksomhet med lager - og terminalbygg med aktivitet relatert til
rutegående kystgods. Område t tenkes tilrettelagt og prioriteres for havnetransport og bedrifter med
sjøbasert til - og fra - transport. Ledige arealer og utvidelsesarealer kan tilrettelegges for lavkostnads
bebygg else med kortsiktige festekontr akter. Arealet vil kunne utnyttes mer eff ektivt enn ved dagens
bruk.

Transittkaia i Nyhavna
Anlegget er avsatt til prosjekt - og beredskapshavn, et område som skal være uten bebyggelse og
være til bruk for lagring og mottak av store konstruksjoner og større laster.

Nyhavna
Nyhavna er et byomfor mingsområde som i dag har et havne - og industripreg. Virksomheter med
varestrømmer på båt, må relokaliseres til steder hvor dette videreføres. Øvrige virksomheter, kan
relokaliseres til andre næringsareal.

Malvik kommune
Trondheim Havn har ingen anlegg i Malvik. Bane Nor vurderer salg av Muruvik Havn og Trondheim
Havn er i dialog om dette. Det er ingenting som er avklart rundt dette ennå. En mulig utfylling av
arealet vil være kostnadskrevende og eventuelt en langsiktig investering.

Stjørdal kommune
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Stjø rdal havn er en lokal industrihavn med et urealisert potensial. Arealet kan utnyttes mer effektivt
og transport på sjø kan økes. Det er behov for flere oppgraderinger for å bedre funksjonaliteten.
Trondheim Havn avventer Stjørdal kommunes holdning til bruk en av havne området før det tas stilling
til forbedringer i anlegget.

Trondheim Havn ser følgende behov:
- Ved etablering av næringsvirksomhet med betydelig transportbehov, bør det vurderes om

dette kan løses ved transport på båt eller bane. Dersom transport på veg skal reduseres, må
de alternative transportformene bli vurdert tidlig i beslutningsprosessene.

- Aktivitet på havneområdene er ofte tung . G odset er tungt, forflytning og lagring er
arealkrevende, medfører lokaltrafikk, støy og i noen tilfeller støv. Prosessering nært kaikant er
i mange tilfeller hensiktsmessig, funksjonalitet vektlegges mer enn estetikk i slike tilfeller. Det
er behov for å løfte frem tiltak som a realplanlegging for å redusere nabo konflikter. Fortetting i
sentrumsnære havneområder vil også medføre negative sider. I noen tilfeller må tyngre
virksomhet prioriteres for å holde samfunnshjulene i gang. Det er hensiktsmessig å legge til
rette for tyngre virksomhet med transport på sjø nært bestemmelsespunktet for å minimere
den totale transp ortbelastningen. Pir II kan være en viktig faktor i å utvikle Trondheims
nærings - og industriprofil i framtiden. Samtidig vil en slik utvikling øke berøringen mellom
havn, næringsvirksomhet og boligby. Arealet på Pir II er imidlertid begrenset og vil ikke kunne
ta imot alle virksomheter fra Nyhavna med behov for sjønær beliggenhet.

- Det er betydelige utfordringer knyttet til relokalisering av arealkrevende virksomhet med små
inntjeningsmarginer fra Nyhavna til områder hvor etableringskostnaden vil være betyd elig.

Trondheim Havn sine kommentarer til konkusjon og anbefalinger
- Planens tredeling i type næring er tydelig. Trondheim Havn vil ha interesser i

næringsområdene lager/logistikk og industri.
- Planen angir et utvalg av næringsarealer i Trondheimsregionen.

o Grønøra vest i Orkdal kommune er under regulering og ikke byggeklar pt.
o Havneområdene i Trondheim og Stjørdal er ikke med her, men vil kunne ha relevans i

denne sammenheng. Dette er områder som kan utnyttes mer effektivt og benyttes til
virksomheter som har behov for havnetilknytning og kort avstand til sluttbruker.

- Det vises i strategien også til en utredning av potensialet for fortetting på næringsarealer i
Trondheim. Trondheim Havn arbeider med tilsvarende innfallsvinkel for utvikling av
havnearealene i Trondheim. De gjenværende områdene kan utnyttes mer effektivt og betjene
byens behov for innsatsfaktorer som bør fraktes på sjø.

- Strategien bør inkludere tiltak for å minimere arealkonflikter knyt tet til nødvendig arealbruk i
sentrumsnære områder, jfr o mtale av integrering i rapport om muligheter for blanding av
arealkrevende virksomheter byomformingsområder i Trondheim .

- Det må tas høyde for at flere av virksomhetene som i dag er lokalisert sentrumsnært på
Nyhavna også i fremtiden har behov for sentral lokalisering. De skisserte alternativene i
strategien anses som lite aktuelle for disse aktørene.

- En flytting av arealkrevende virksomhet vil også innebære økte kostnader for virksomheten.
Dette er virksomheter med lav fortjenestemargin, som ikke vil tåle økte kostnader. Den
økonomiske siden av en relokalisering må også vurderes ved vekting av alternativer.
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- Det er også en samfunnsøkonomisk side ved en relokalisering, hvor det er hensiktsmessig
både økonomisk og miljømessig at tungt gods bli r transportert på båt nærmest mulig
sluttbruker.

Med hilsen
Trondheim Havn I KS

Anita Veie
prosjektingeniør
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