
Havnevirksomhet, vei og arealer 

 

Arendal havn ca 140 daa 

Nymo (Arendal Eiendom KF) : 60 daa 

 

Det er tverrpolitisk enighet nasjonalt om at mer gods i fremtiden skal over fra vei til sjø og bane. 

Dette er også i tråd med prioriteringer innen EU.  Begrunnelsen er bedre miljø, økt trafikksikkerhet, 

færre ulykker, mindre slitasje og samlet sett mindre offentlige investeringer i vei. 

Regjeringen la i 2015 frem en strategi for utviklingen av Norske havner-som gir føringer for statens 

fremtidige prioriteringer. 

Norske offentlig havner er eid av kommuner i motsetning til veier, flyplasser og tog, som i hovedsak 

er eid av staten.  

Næringslivet er avhengig av god, forutsigbar og økonomisk transport. Logistikkintensivt næringsliv 

etablerer seg nært logistikk korridorene fordi det er lønnsomt. Prioriterte logistikk korridorer vil i 

fremtiden og i større grad involvere havn og sjøtransport. 

Havna er derfor et knutepunkt og omlastingssted mellom transportformene for å betjene 

næringslivets logistikk. Men havna er også et instrument for sin eier (kommunen) for å sikre at mest 

mulig av verdiskapningen (investeringer, arbeidsplasser, vekst, utvikling) skjer her, og ikke alle andre 

steder. 

For å kunne løse oppgavene trenger havnene flere ting, bla kraner, kaifronter, håndteringsutstyr, 

tilførselsveier, men første og fremst trenger havnene areal. Arealet benyttes til lagring på kort, 

mellom og lang sikt av gods som skal eller kommer sjøveien.  

Hvor mye areal trenger en havn? Det spørsmålet er det vanskelig å svare eksakt på, men skal havnen 

være effektiv, må det være nok kaier og areal/lager i tilknytning til kaiene slik at næringstransporter 

uhindret kan føres frem til kaikant når skipet anløper. Et lite lasteskip på 2500tonn har kapasitet 

tilsvarende 200-250 fulle lastebiler med gods. Når bilene fører frem godset til skipet, eller henter 

godset på kaien, vil et slikt skip medføre at 400-500 lastebilpasseringer på veinettet til havnen. Dette 

er den bakenforliggende årsak til at ny vei til havnen er viktig. En ny vei skal være trygg og sikker, 

men er også avgjørende for at næringslivet for en bedre økonomi knyttet til sine transporter. En ny 

vei vil være avgjørende for at næringslivet i vår region kan vokse og ha like og helst bedre 

konkurransemessige forhold knyttet til sin logistikk. 

Hvorfor er det da så viktig å etablere nye næringsarealer?  Arendal og østre del av Agder har ikke 

mange selskaper som er logistikk intensive, med unntak av skogbruksindustrien. Dette området har 

lavere sysselsetning, større sosiale utfordringer og liten eller ingen vekst sammenlignet med andre. 

Men området har allikevel flere aktiva: Det er store arealer og områder som kan benyttes til å sikre 

ny næringsetablering i vår region. Vi har en gylden mulighet til å sikre nyetableringer, dersom vi 

regulerer, etablerer og tilbyr bedrifter og næringslivet arealer og transportmuligheter som i vil gi dem 

en fordel i konkurransen. Slike arealer finnes langs fremtidig veitrase mellom havna og Heftingdalen 

næringspark som ligger inntil nye e18. 

En ny vei er en kostbar investering, og avgjørende for å sikre dagens etablerte næringsliv, mens nye 

arealer er helt avgjørende for å sikre vekst, nyetableringer og økt verdiskapning.  Kommunens ønske, 

vilje og evne til å legge til rette for nyetableringer vil være avgjørende for en positiv utvikling, og vil 

være avgjørende for at Staten blir med på spleiselaget. Dette krever næringsareal nært havn, 



beliggende langs sikre, trygge veier som er effektive transportkorridorer mellom havn og fremtidig ny 

e18 

Så hvor mye areal trenger havna? Så mye som mulig for å sikre verdiskapning, arbeidsplasser, 

velferd, nyetableringer, vekst og skatteinngang. Det er derfor det er så viktig å prioritere 

næringsarealer, vi er faktisk helt avhengige av det. 

 


