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Vi skaper vekst  
for fremtidens sjøtransport 



Våre to strategiske kjerneområder 
 

Verdiutvikling 
av eiendom 

Konkurransedyktig 
sjøtransport 



Geografisk utfordring 

Retningsbalanse og 
utnyttingsgrad 
 

Løsninger 
– Effektivisere godsstrømmer 

– Konsentrasjon av gods i 
knutepunkt  

– Samarbeid mellom aktører i 
kjeden 

– Samferdselsmessig 
infrastruktur 

 

Norges avstandsulemper 



Norge og transport 

 
• Eksport og import 

• Hvordan foregår vareflyt 

• Hva er utfordringene 

• Verdiskaping 

• Avstandsulemper 



Begrepet infrastruktur kan vi 
forklare med «det som må 
være på plass for at noe eller 
noen skal fungere». 

 

Når vi snakker om de fire 
transportformene, blir 
infrastruktur det som må 
være på plass for at de fire 
transportsystemene skal 
fungere sammen og 
enkeltvis.  

Samferdselsmessig infrastruktur 
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Godsstrømmer øker 



Økning i godstrafikk frem mot 2040 



Vi kan ikke planlegge morgendagen ut fra 
dagens løsninger 
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Troen på trendbrudd 





Godsterminal-
prosessen  

så langt 





Integrert knutepunkt nord for Trondheim 



Integrert knutepunkt: Øysand 



Delt løsning – forslag JBV 



Tredelt løsning  





Bestilling til 
JBV fra 

Samf.dep. 
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Neste mulighet Utred- 
ninger 
gods- 

terminal 
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terminal 
skrinlagt 

2001 ? 



Hva gjør 
Trondheim 

Havn? 



Fremtidens havn på Orkanger 

Vi er i ferd med å utrede Orkanger som regionhavn 

– sentral knutepunktshavn for containere, ro/ro og 
stykkgods (Grønøra Vest) 

– industri- og offshorehavn (Grønøra Øst) 



Vi ser regionhavna som ledd i en større kjede 

Vareeier Distributør Agent Havn Rederi Havn Agent Distributør Vareeier 



Markedet 



Funksjonsdeling Grønøra Vest/Øst 

 









Trondheim 
Havn og 

veiløsninger 



Veisystem Orkanger 



Trafikkanalyse 

Havnetrafikken fra en fremtidig 
utbygging utgjør en liten andel av 
den totale trafikken. 

 

Veinettet vil ha god kapasitet til å 
håndtere den økte trafikkmengden 
fra ny containerhavn.  

 

God veiadkomst til/fra havna og 
veisystem rundt er viktig 



Distribusjonsopplegg dør-dør sjø 



Tellinger, fremskriving og beregning 



«Infrastruktur utvikling 
koster masse penger og 
tar tid.  

Det vil derfor være 
totalt uansvarlig å love 
noe spesifikt i forhold 
til tid og penger.» 

Leder transport og kommunikasjonskomiteen 

Linda C.H. Helleland (H) 

Avisa Sør-Trøndelag, November 1st, 2014 

 



Vegvesenets utredning 

 Vegvesenet kommer med 
en rapport innen 1. mars. 

 

Rapporten vil ta for seg 
vegløsninger i og til/fra 
Orkanger 

Utredning for planprogram for 

kommunedelplan  E39 Harangen 

- Thamshamn 

 

 
 



Samfunnsnytte 





Sysselsetting A: Trondheim Havn IKS 

B: Bedrifter i 
havneområdet som er 
avhengig av A 

C: Bedrifter i nærheten 
som er avhengig av A/B 

D: Bedrifter i geografisk 
avstand fra havna som er 
avhengig av A/B/C 



Hvor kommer arbeidsplassene? 

Trondheim Havn IKS 

Bedrifter som velger å flytte til 
havna og tilknyttet denne 

Havneaktiviteter: Sjauere, 
håndtering av containere, ro-
ro, stykkgods 

Lager, transport/distribusjon, 
spedisjon 

3PL (tredjepartslogistikk) 

Utvidelse eksisterende 
virksomheter Grønøra Øst 



Utredning 

Beregning av samfunnsnytte 
av regionhavn på Orkanger 

 

+260 nye arbeidsplasser i 
orkdalsregionen 

 

+360 nye innbyggere 

 

Vi gjør en ny analyse i disse 
dager med Gemba 

 



Sjøtransport i 
havneområdene 

i Trondheim 







Vi har gjennomgått havnearealene i Trondheim 

 




