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FORORD FRA HAVNESJEFEN

Alta havn er en havn med et stort potensial. Havneområdet i Bukta har gode maritime forhold,

med god dybde og rolige værforhold, samt umiddelbar nærhet til flyplass og by med et godt

service- og opplevelsestilbud. Alta havn ønsker å vokse i tilbud og aktivitet, og vi ønsker å legge

til rette for næringsvekst i Alta kommune. Strategiprosessen viser at det er stort behov i

reiselivsmarkedet for ny og større cruisekai i Alta, og at det er flere enn cruisenæringen som har

behov for flere- og bedre kaifasiliteter i Alta. 

I prosessen med å utarbeide en ny strategi for Alta havn, har vi valgt å intervjue en rekke aktører.

Hensikten med intervjuene var å få mer kunnskap om bruken av havnas fasiliteter, behov

knyttet til Alta havn og konkrete innspill til strategien. Totalt har vi intervjuet 22 personer, som er

brukere av havne- og kaifasiliteter, politikere og administrasjon ved Alta kommune og andre

aktører. Kreativ Industri har hatt prosessledelse for strategiarbeidet, og vi har sammen med

havnestyret utviklet strategien basert på intervjuer og tilgjengelig kunnskap. Vi har satt oss

grundig inn i kommunale, regionale og nasjonale føringer og rammebetingelser med betydning

for strategien, og hatt tett dialog med Alta kommune. Alle innspill vi har fått gjennom intervjuer

er av stor verdi for oss, og vi takker alle som har stilt opp. Innspillene har gitt oss mer kunnskap

om brukernes behov, danner bakgrunn for valgene som er tatt i strategien og vil bli brukt når vi

skal lage handlingsplaner. 

Ny cruise- og flerbrukskai og utbygging av landstrøm vil bli vårt største løft i kommende periode,

og vi er klare for å ta det. Vi ønsker å være et godt vertskap for våre brukere i alle våre havne- og

kaiområder, bli mer attraktiv for båter som har behov for kai og legge til rette for næringsliv som

kan utvikle seg og levere tjenester til maritim drift. Våre anlegg i distrikts-Alta er viktige, og

strategien for Alta havn inkluderer alle våre anlegg i kommunen.

Fremover vil det være viktig å ha en god strategi som viser retning og mål, slik at havna blir en

viktig tilrettelegger for sjøbasert aktivitet og næringsutvikling generelt. Havna må organiseres og

bemannes for å møte fremtidens utfordringer. Alta har ambisjoner om vekst og utvikling for

maritim næring de kommende årene, og vi vil gjøre vårt beste for å legge til rette for dette. 

 

Hans Roar Christansen
Alta, 23.3.2022

 
Havnestrategi 2



INNLEDNING

Alta Havn KF er et kommunalt foretak som eies av Alta kommune, og Alta kommunestyre er

havnens øverste organ. Alta havnestyre leder virksomheten. Den daglige drift av havnen er satt

til havneadministrasjonen, med havnesjefen som daglig leder. 

Administrative og forvaltningsmessige oppgaver tillagt kommunen i eller i samsvar med havne-

og farvannsloven, ivaretas av Alta havn. Foretaket skal sørge for en rasjonell og effektiv

havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Alta kommunes havnedistrikt og forvalte havnekassens

eiendommer, innretninger, andre aktiva, samt realkapital stilt til havnekassens disposisjon, med

sikte på en best mulig ressursutnyttelse for havnens brukere og kommune.

Alta havn er en flerbrukshavn som omfatter mange typer skipsfart. Hovedkategorier av brukere

av Alta havn er cruise-, gods-, tank- og bulkskip, havbruk, hurtigbåter og fiskeri. Alta havn er også

den største tilbyderen av marinaplasser til fritidsflåten i kommunen, samt eier av kaier og annen

infrastruktur flere steder i Altafjorden. Hoveddelen av havnas aktivitet er konsentrert rundt

anleggene i Bukta havneområde, som ligger nært bysentrum og i umiddelbar nærhet av E6 og

lufthavn.

Strategien gjelder for ti år, og skal gi en retning for den overordnede styringen av utviklingen

knyttet til Alta havn i årene fremover. De fire strategiområdene er cruise- og flerbrukskai,

maritim næringsvekst, miljø og teknologi og godt vertskap. Strategiplanen viser i tillegg

hovedmålet til Alta havn, delmålene under de fire strategiområdene, visjonen og strategier

knyttet til hvert av strategiområdene. Noen av strategiene vil gjelde for alle eller flere av våre

havne- og kaianlegg i kommunen, mens noen vil være spesifikt knyttet til Bukta havneområde

eller andre anlegg. Strategiene er valgt og utformet etter gjennomgang og vurdering av

intervjuer og møter, ledelsens vurdering av fremtidige behov og etterspørsel av havnetjenester,

samt nasjonale, regionale og lokale føringer og planverk. 

Handlingsplaner knyttet til strategiplanen vil utarbeides og vise hvilke tiltak som prioriteres

innenfor de fire satsingsområdene. Innspill som er kommet frem i strategiprosessen vil brukes

aktivt i arbeidet med å lage handlingsplaner. I løpet av tiårsperioden vil det være behov for

justeringer, og planen vil revideres etter fem år. 
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Visjonen

CRUISE- OG
FLERBRUKSKAI 

 
T i l r e t t e l e g g e  f o r

n æ r i n g s l i v e t  g j e n n o m
e t a b l e r i n g  a v  c r u i s e -

o g  f l e r b r u k s k a i .

MARITIM
NÆRINGSVEKST

 
Ø k e  o m f a n g  p å

a k t i v i t e t ,  m a r i t i m e
t j e n e s t e r  o g  t i l b u d

k n y t t e t  t i l  h a v n .

Det skal yre av liv i Alta havn.

Alta havn skal styrke sin posisjon der transport på vei, luft og sjø møtes, og være et
foretrukket knutepunkt for logistikk og transport.  

Mål

MILJØ OG

TEKNOLOGI 
 

B l i  e n  m e r
m i l j ø v e n n l i g  h a v n  s o m

m ø t e r  k r a v  f r a
n æ r i n g s l i v  o g
m y n d i g h e t e r .  

GODT VERTSKAP 
 

V æ r e  e n  a t t r a k t i v  o g
k o s t n a d s e f f e k t i v

h a v n  f o r  b r u k e r e .  

Havnestrategi 4

Strategiområdene



CRUISE- OG 

FLERBRUKSKAI
Alta har per 2022 manglende mulighet til å dekke

cruiserederienes behov for kai og tilhørende fasiliteter, og det

er behov for en ny cruise- og flerbrukskai. Skipene som ønsker

å komme til Alta blir større, og mange av dem kan ikke legge

til kai på grunn av restriksjoner fra Avinor og Kystverket. Det har

ført til at Alta har mistet mange anløp, og at Alta havn taper

betydelig med havneavgifter. Reiselivsbedrifter taper flere

millioner kroner på disse avlysningene. Det er gjennomført et

forprosjekt for ny cruise- og flerbrukskai, som viste at beste

plassering er i Bukta, der Marinekaia ligger. Det ble i 2021

utarbeidet ferdige planer for bygging av en ny kai, som kan ta

store cruiseskip og oppstilling for busser. Landstrømanlegg er

inkludert i planene, og utbygging av landstrøm er i seg selv et

betydelig og viktig prosjekt.

Uten ny kai stagnerer utviklingen og man risikerer også en

stans i cruisevirksomhet. Potensialet i Alta er stort.

Cruiseskipene forlanger et aktivitetstilbud til passasjerene

ombord og ønsker seg til en ekte vinterdestinasjon, og dette

kravet møter Alta med alle de gode reiselivsleverandørene og

sine klimatiske forhold. Alta havn med samarbeidspartnere må

sørge for at kai og infrastruktur er godt tilrettelagt for

cruisevirksomhet.  En større cruise- og flerbrukskai, med gode

havneforhold, vil også gjøre Alta Havn mer attraktiv for større

båter fra blant annet Forsvaret, havbruk og fiskeri.

DELMÅL: TILRETTELEGGE FOR NÆRINGSLIVET

GJENNOM ETABLERING AV CRUISE- OG FLERBRUKSKAI. 
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Etablere hensiktsmessig og moderne infrastruktur knyttet til

cruise og flerbrukskai.

Stimulere til trafikkvekst gjennom Alta havn.

Legge til rette for turistvirksomhet og samarbeide med

reiselivsaktører.

Ha en aktiv rolle i markedsføring av Alta som

cruisedestinasjon.

Ta ut potensialet på Terminalkaia.

Ha gode havnefasiliteter for store båter og for frakt av utstyr.

Sørge for nødvendige fasiliteter for å ta imot et stort antall

passasjerer.

Ivareta gode parkeringsforhold for buss, store kjøretøy og bil.

Være pådriver for trygge trafikkløsninger knyttet til kai og

cruiseturisme.

Organisere og iverksette høyspent landstrøm for cruiseskip.

CRUISE- OG
FLERBRUKSKAI
 
STRATEGIENE
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MARITIM NÆRINGSVEKST

I Alta møtes båt-, fly- og veitransport, og dette gir Alta en sentral

rolle i transportsystemet for nordområdene. Alta er også vertskap for

et rikt næringsliv, som blant annet inkluderer havbruk, reiseliv,

fiskeri, malm, stein, sand, entreprenører og skifer. Det er en

kommune i vekst, med mange store utbyggingsprosjekter, og med

en jevn vekst i trafikken til Alta havn. Nærheten til flyplass, samt det

store utvalget overnattingstilbud og service- og opplevelsestilbud i

Alta, gjør det til en attraktiv havn for mannskapsbytter og

snuoperasjoner for båter. Alta har i tillegg nærhet til blant annet

petroleumsvirksomheten i Hammerfest, reiselivet i Nordkapp,

fiskerivirksomheten i kystkommunene, til Troms og til Sápmis

Karasjok og Kautokeino med transportåre til Finland. Alta havn

forvalter areal og eiendom i Bukta knyttet til havna gjennom Alta

Industribygg AS. Arealene og eiendommene har potensial til å gi en

vekst innen maritim næring gjennom nye strategier. 

Storekorsnes er den viktigste fiskerihavna i Alta, som har liggeplass

for sjark, reiselivsaktivitet og er et knutepunkt for samferdsel i

Altafjorden. Aktiviteten på Storekorsnes har økt de siste årene, og

man ser for seg at dette vil fortsette inn i strategiperioden. Alta havn

forvalter også flere viktige kaiområder i distriktene med tilbud til

næringslivet.

Tross en betydelig mengde med gods, varer og bulk over kai og

havner i Alta kommune, går gods til og fra Alta i hovedsak på bil. Litt

av årsaken til dette kan være at cruiseskipene, slik situasjonen er i

2022, ligger ved Terminalkaia og blokkerer for annen trafikk, og

dermed forhindrer gods- og fraktskip å anløpe. Dette kan føre til at

Alta velges bort som foretrukket godshavn. Med ny flerbrukshavn

kan man dermed også øke godstrafikk og annen næringsaktivitet

ved havna. 

DELMÅL: ØKE OMFANG PÅ AKTIVITET, MARITIME

TJENESTER OG TILBUD KNYTTET TIL HAVN.
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Legge til rette for utvikling av maritimt næringsliv.

Tilrettelegge for flere og bedre servicetilbud for båter og

maritime tjenester nær havna.

Videreutvikle areal, bygningsmasse og infrastruktur i Bukta

havneområde for å legge til rette for vekst i maritim næring.

Få til effektiv og hensiktsmessig håndtering av gods.

Vurdere nye arealer for sjørettet næringsvekst.

Prosjektorganisere og prosjektfinansiere delområder som

skal føre til næringsvekst.

Øke kaikapasitet.

Sørge for tilgjengelige og gode plasser for alle typer

fiskebåter.

Utvikle og tilrettelegge landarealene i Urnesbukta.

Styrke havna på Storekorsnes som havn for fiskeri, reiseliv og

samferdsel.

MARITIM 
NÆRINGSVEKST

STRATEGIENE
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MILJØ 

OG TEKNOLOGI

FNs sjøfartsorganisasjon (IMO) har vedtatt en ambisjon om å

halvere utslippene fra internasjonal skipsfart innen 2050,

sammenliknet med 2008. Sentralt i denne satsingen står

teknologi og løsninger for null- og lavutslippsskip, og Norge ønsker

å være verdensledende på grønn omstilling i alle deler av

skipsfarten. 

Alta havn skal være offensiv når det gjelder utviklinga mot en

miljøvennlig, grønn havn. Tilbud om landstrøm er et krav som

også kommer fra næringslivet, som igjen har sine krav fra

myndighetene. Landstrøm er foreløpig det mest konkrete

miljøtiltaket for båter og havner, selv om andre drivstoff også vil

kunne bli aktuelt i fremtiden, som naturgass og hydrogen.

Hurtigrutas Explorer skip, som besøker Alta, går i 2022 på

landstrøm og Hurtigruten tilpasser hele Kystruten-flåten for

landstrøm. Stadig flere cruiseskip er tilrettelagt for landstrøm. 13

store havner i Norge har blitt enige om 14 felles tiltak ovenfor

cruisenæringen, som vil gi grønnere havner, blant annet felles krav

om bruk av landstrøm for cruiseskip for alle norske

cruisedestinasjoner, med virkning fra 2025. Flere og flere fiskere

har allerede hybridsjarker, og havbruk signaliserer store behov for

strøm til sine båter. Ulike arbeids- og transportbåter innenfor

havbruk egner seg godt for elektrisk drift, busser vil gå på strøm og

persontrafikken vil få nullutslippskrav.

Målsettinger for godt miljø og bærekraftig utvikling er viktig for

Alta, der en livskraftig fjord, klima og fornybar energi står sentralt.

Nærheten til natur er viktig for våre innbyggere og vi ønsker oss

rene omgivelser. Dette innebærer fokus på riktig håndtering av

avløpsvann og avfall, og redusert forurensing. Ny teknologi og nye

systemer kan hjelpe oss på veien mot grønnere havner og fjorder.

DELMÅL: BLI EN MER MILJØVENNLIG HAVN SOM MØTER

KRAV FRA NÆRINGSLIV OG MYNDIGHETER. 
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Bygge ut tilbud om landstrøm i betydelig omfang og i

samarbeid med statlige støttefunksjoner og andre aktører.

Sørge for miljøriktig håndtering av avfall.

Oppnå nasjonale og internasjonale miljøsertifiseringer som

er aktuelle.

Ha et bevisst valg av leverandører knyttet til

miljøsertifiseringer.

Sørge for god sikkerhet ved våre havner og kaianlegg. 

Bruke nye digitale og teknologiske løsninger for effektiv

organisering, kvalitetssikring, trafikkhåndtering og drift.

Forenkle samhandling og kommunikasjon mellom skip og

havner.

Være en miljøvennlig havn.

Tilrettelegge for kollektiv transport til og fra havn.

Prosjektorganisere utviklingsprosjekter knyttet til 

      miljø og teknologi. 

MILJØ OG 
TEKNOLOGI

STRATEGIENE
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GODT 

VERTSKAP

Hvert år er Alta havn vertskap for et stort antall båter som ligger til

kai. Det er særlig innen persontransport og cruise at aktiviteten

har økt. Alta havn er flerbrukshavn og vertskap for cruise-, gods-,

tank- og bulkskip, båter knyttet til havbruk og fiskeri, samt

hurtigbåter og ferge. Det er mange kaianlegg i kommunen i alle

størrelser. Det er et betydelig antall fiskefartøy i Alta, og tallet er

økende. Det er tre havner som er tilrettelagt for fiskeri i

kommunen. Alta havn er også den største tilbyderen i Alta av

marinaplasser til fritidsflåten. Havnas brukere har ulike behov, men

felles for alle er at de har en forventning om at tilbudet skal være

tilpasset deres behov. Et bredt tilbud av tjenester er viktig for

opplevelsen til kunden og dens preferanser for valg av havn.

En større fiskebåt kan ha 150 dager i året i opplag, og det er også

andre store og små båter som har behov for gjestehavn. Dette kan

for eksempel være Forsvaret, reketrålere, Kystvakta, brønnbåter,

fórflåter, servicebåter og reketrålere. Alta har i økende grad blitt

brukt som havn av Forsvaret til øvelser, der store skip, frakt av

utstyr og bruk av flyplass har vært inkludert. Det er mange

servicebåter knyttet til havbruk som har behov knyttet til havn.

Alta kan, med sine tilbud og nærhet til flyplass og by, være et godt

alternativ for større båter. Ved en god havn ønsker rederier seg

blant annet tilstrekkelig med strøm, vann, muligheten til å kjøre

bil på kaia, gode havneforhold med hensyn til skjerming av vind,

god tilgang til service, tjenester, utstyr og lager. En samordning av

tjenester og samlet informasjon om tjenester er noe mange har

behov for. Flere næringsaktører ønsker seg økt omfang av

kaiplasser i Alta, og det er lite plass til de større båtene ved Alta

havn, slik situasjonen er i 2022.

DELMÅL:VÆRE EN ATTRAKTIV OG BRUKERVENNLIG HAVN.  
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Synliggjøre det gode havnetilbudet i Alta.

Ha god og oppdatert informasjon gjennom digitale

kommunikasjonskanaler mot brukere.

Forenkle, digitalisere og automatisere tilgang til båtplasser

og informasjon for gjester og brukere av havn/ kai.

Legge til rette for gode havnefasiliteter for Forsvarets

operasjoner.

Ha gode kaier, landstrøm og fasiliteter for næringslivet og

brukere.

Sørge for renovasjonstilbud.

Tilrettelegge for service- og sanitærbygg for brukere.

Ivareta myke trafikanter som ferdes på havneområdet.

Gjøre områdene visuelt og estetisk penere.

Videreutvikle parkeringstilbudet for kunder og gjester i

havna.

Vedlikeholde og styrke marinaløsninger i sentral- og distrikts-

Alta.

Sørge for nok ressurser til drift av Alta Havn.

Være en god og sikker arbeidsplass.

GODT
VERTSKAP

STRATEGIENE
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OPERASJONALISERING AV

HAVNESTRATEGIEN

Finansering av ny cruise- og flerbrukskai Alta kommune

Organisering og finansiering av satsinga på landstrøm

Flere menneskelige og økonomiske ressurser Alta havn

Tett dialog og samkjøring mellom Alta Havn og Alta kommune

Kritiske faktorer

Operasjonalisering av strategien påvirkes av noen kritiske faktorer, og måloppnåelse er avhengig

av økonomiske og menneskelige ressurser. Finansiering av tiltak kan skje gjennom økte

inntekter, lån og tilskudd. Like viktig som finansiering, er rekruttering av personell med riktig

kompetanse. Utvikling er endring, og endring krever ny kompetanse. Med økt aktivitet må det

gjøres ansettelser, men også prosjektarbeid vil være viktig for å gjennomføre strategien.

Dialogen og samhandlingen mellom Alta havn og kommunen er også avgjørende for å lykkes. I

eierskapsmeldingen til Alta kommune er det sagt at man vil vurdere organisering av Alta havn

når strategien er vedtatt.

For en god gjennomføring av strategien pekes det på følgende kritiske faktorer:

Handlingsplaner

Handlingsplaner utarbeides og vedtas av havnestyret hvert andre år, og beskriver tiltak som

ønskes innarbeidet i budsjettet. I den årlig behandlingen av budsjett og økonomiplan vedtar

havnestyret de økonomiske rammene for innvestering og drift.

Evaluering og revidering

Strategien har en varighet på ti år, og revideres etter fem år.
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