
Eiermøte Drammen havn

Formannskapet 01.12.2020

«Drammen havn er tilrettelegger av effektiv og miljøvennlig 

sjøtransport  for næringslivet i regionen»       



Den intermodale havna 

Vei, sjø, bane og terminaler 



Organisering av Drammen havn

Drammen havn driver havnevirksomhet i henhold til havne- og 

farvannsloven og legger til rette for effektiv og miljøvennlig 

sjøtrafikk i eierkommunene

Drammen havn 01.01.2020 

• Drammen 64 %

• Lier 18 %

• Asker 18 %



Styre og råd

Havnerådet - består av ordførerne i eierkommunene

 Drammen kommune: Monica Myrvold Berg - Leder

 Lier kommune: Gunn Cecilie Ringdal

 Asker kommune: Lene Conradi

Havnestyret 

 Johan Baumann – Styreleder

 Søren Falch Zapffe

 Eivind Knutsen

 Hege Gunnerud

 Anita Winsnes 

 Morten Hansen



Drammen havn som 

logistikknutepunkt

 2.5 millioner tonn sjøverts gods i 2019 (hele sjøområdet)

 1,0 millioner tonn sjøverts gods over offentlig kaier

 Norges største bilhavn

 Containertrafikken er betydelig (Unifeeder /  Maersk)

 Norges nest største jernbanegodsknutepunkt

 Sysselsetter direkte og indirekte mange mennesker i regionen

 En viktig bærebjelke for økonomien i regionen

 Stamnetthavn 



Strategier og hovedaktiviteter

 Visjon: 

Drammen havn skal bli den beste intermodale havnen i 

sørøst-Norge samtidig som den ivaretar sin rolle som 

samfunnsbygger i eierkommunene.

Drammen Havn skal ikke være størst, men best



Bil til Drammen 2019:  

102.000 stk

.



Norges største bilhavn (70 % markedsandel)





Tømmer til Kina

Varer til KID

Bildeler





Prosjekt laster / offshore utstyr



Bulk laster

Sement til bygg og anlegg Bondens korn

Bitumen – Asfalt til veiene Returflis som blir sponplater



Miljøvennlig last

Trepellets over Drammen havn

 Moelven (Soknabruket)

 Norges største 
trepelletsfabrikk

 Skipes ut på Holmen-Syd

 80.000 tonn pr år

 Mottaker er SCA

 Skipning ca. hver 14. dag

 Ny grabb (13 m3)

 Første skipning 02.03.20

 Neste steg kan være tog 
Sokna / Follum – Drammen 
havn



Miljøvennlig transport



20% av containerne går direkte fra sjø til bane

Cargonet jobber med ytterligere direktetog fra Holmen

 .  ..



25% av alle nybilene går 

direkte fra sjø til jernbane

De 2 mest miljøvennlige 

transportformene



Samfunnsberedskap

Telemark bataljonen (Rena leir)

Telemark bataljonen, utskipning til Baltikum /Polen 22.01.2020



Arbeidsplasser som er avhengig av Drammen havn

Bil                              790 

Industri                    1240

Logistikk                    650

Service alle sektorer  480



Økonomisk resultat 2019
Resultatet er bedre enn budsjett – lavere kostnader

Resultat 2019

 Inntekt 70,7 MNOK  

 Kostnad 54,4 MNOK

 Resultat 16,3 MNOK

 Utdrag balanse - frie oppsparte midler og salg av 

aksjer – 375 MNOK

gjeld  - 51 MNOK

19 ansatte



Covid-19 tiltak  og prognose 2020

Det ble satt inn Covid-19 tiltak i april pga nedstenging av 

bilproduksjon og reduksjon av andre varer

Etter at import svingte opp igjen ble normalt vedlikehold

gjenopptatt

(MNOK) Budsjett Covid-19 bud Prognose 2020

Inntekt 70,7 53,4 69

Kostnad 68,5 56,7 68

Driftsresultat 2,2 -3,3 1



Landstrømanlegg ble bygd i 2019 
 Investering på totalt 25 MNOK, 9 MNOK i støtte fra ENOVA for 

etablering av landstrøm på Holmen

 Holmen-Syd (4 uttak) og Kattegat kai (2 uttak)

 Ferdig etablert desember 2019 

 400 – 690 V  /  50 – 60 HZ   /  opp til 1250kw (IEC IEEE 8005-3)



Investeringer i år:

20.000 m2 større areal på Holmen

med stein fra tunellen i Strømsøåsen



Planer 

 Ny reguleringsplan for Holmen vedtatt i februar 2020

 4-årig investeringsplan på 725 MNOK

 Jernbanedirektoratet har prosjektert og skal vedta en 

utvidet jernbaneterminal

 Det er skrevet avtaler på stein med Banenor og Oslo VAV

 Tilbud på ny kai har kommet inn



Masterplan Holmen

Vedtatt reguleringsplan feb 2020



26

Nytt terminalbygg og havnas hus

(prosjektering pågår)



27

Terminalbygg og Havnas Hus



28

BaneNOR har prosjektert kombiterminal på Holmen, 

investeringsbeslutning høsten 2020



God nabo i dag
Vi skjermer vår aktivitet og lager estetiske løsninger for oss og byen 

..



Investeringer neste 4 år

Tall i MNOK

Investering gjennomføres av Drammen havn

 2020 2021   2022 2023 Totalt

 Utfylling 13,5 13,5   13        10 50

 Ny kai 25 175 50 0 250

 Ny kran 0 0      30 0 30

 Miljø, infrastr 15 15 15        15 60

 Terminalbygg 20 140 120 0             280

 Havnas hus 0 30 25 0 55

Sum 725



Hovedutfordringer
Byutvikling

Miljø

Endringer i varestrømmer og last

Finansiering

2041 er kort tidshorisont 

Revisjon av strategisk plan



Takk for oppmerksomheten !





UECC bygger nå verdens mest 

miljøvennlig bilskip 
(3 hybrid skip - LNG / batteri) 



Hvordan møter vi fremtidens 

transportinfrastruktur?




