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Knutepunkt Hitra. Visjoner!
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• Forvaltning av sjøområder

• Havnevirksomhet

Hitra



Ny organisasjonsstruktur – iverksettes snart!



Lokasjonsansvar

Formål

• Ivareta Trondheim Havns oppgaver innen havnevirksomhet og forvaltning, rettet mot lokalt

næringsliv, lokale kunder og kommune

• Utvikle nye tjenester i tråd med kunders ønske og behov

• Tett samarbeid med resten av organisasjonen

Oppgaver

• Anløpsprosessen

• Havnevirksomhet (HMS, bruk av areal, budsjettarbeid, utvikle areal)

• Farvannsforvaltning

• Kundepleie (lokalt næringsliv, lokale kunder)



Kontorlokale Hitra og Frøya



Større prosjekter

• Batterifabrikk i Trøndelag

• Hydrogenproduksjon

• Karbonfangst

Alle større prosjekter trenger 

gode kaier og godt havneareal!



Mulighet - karbonfangst
• Ca 50 mill tonn i Norge

• Ca 1,5 mill tonn i regionen

• 240 000 tonn fra forbrenningsanlegget på Heimdal

• Hva med CO2-fangst om bord på skip?



AEGIS – Advanced, Efficient and Green Intermodale 
Systems  



Prosjekt - Norsk digital havneinfrastruktur

• Prosjektramme 32 mill

• 9 havner (Kristiansand, Arendal, Oslo, 

Kristiansund, Båtsfjord, Bergen, 

Karmsund, Trondheim og Bodø), 

Kartverket og Grieg Connect

Resultater

• Utarbeide nye kartløsninger

• Digitalisere sikkerhetsarbeidet (ISPS)

• Digitale selvbetjente løsninger



Orkanger





Se de ulike havneområdene samlet

• Hvert enkelt havneområde skal utvikle seg

• Se havneområdene samlet - regional logistikkjede

• Kan autonomi/delvis autonomi spille en rolle?

• Mindre skip samler gods fra regionen. Større skip henter dette på oppsamlingssted.

• Ulike typer vareslag (havbruk, hydrogen, karbon,…)?



Strategimål 2019 - 2030

• Økt sjøtransport

• Bærekraftig miljø

• Fornøyde kunder

• Solid og lønnsom havneøkonomi

Oppdateres i løpet av neste år!



Visjon

• Trondheim Havn er sentral del av næringsutviklingen på Hitra og Frøya

• En flåte av mindre  autonome(?) fartøy frakter gods mellom andre havner og Hitra Kysthavn. 

Større fartøy har faste ruter fra Hitra Kysthavn og kontinentet.

• Et samarbeid mellom de ulike hydrogenprosjektene har fått fram et gryende marked når 

fabrikkene står ferdige.




