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Sammendrag 

Dette er et sammendrag av rapporten «Virkesterminaler i Kystskogbruket» for 

prosjektperioden  01.01.13 – 31.03.14.  

Sintef-rapporten «Transport av skogvirke i kyststrøk» (A20874/2011) la grunnlaget for økt 

fokus på sjøtransport og tømmerkaier i Kystskogbruket. Dette har også vært viktig for videre 

politisk arbeid for å bedre den skoglige infrastruktur i kystskogfylkene. 

Det la m.a. grunnlaget for statlige investeringstilskudd til virkesterminaler ved sjø i to 

reviderte statsbudsjett (2012 og 2013) og på ordinært statsbudsjett (2014), totalt 77,4 

millioner kroner.  I 2012 vart noe av dette arbeidet innenfor Kystskogbruket inkludert i 

«Skogsveiprosjektet 2009-12». For 2013 (01.01.13 – 31.03.14) ble det etablert et eget 

prosjekt, «Virkesterminaler i Kystskogbruket», som denne rapporten i hovedsak gjelder.   

Prosjektet i 2013 har generelt bidratt til videre økt fokus på sjøtransport av skogsvirke og 

konkret bidratt til å få frem de beste prosjektene/ søknader for utbygging av virkesterminaler 

ved sjø. Prosjektet har vært viktig ved detaljplanlegging og realisering av de 5 

virkesterminalene som fikk økonomisk støtte over revidert statsbudsjett i 2012. Av disse er 

Mosjøen og Mandal ferdige utbygget, det gjenstår utbygging i Skodje, Sogndal og Lindås. I 

2013 fikk 2 nye prosjekter (Molde og Namsos) investeringstilskudd fra staten og prosjektleder 

har i samråd med styringsgruppen tilsvarende fulgt opp disse. 

Pilotprosjektet på Drag i Tysfjord har vært sentralt også i dette prosjektet i 2013. Den 

tinglyste avtalen som vart etablert i Tysfjord og til slutt godkjent på nyåret 2014 blir nå brukt 

som en mal ved andre virkesterminaler i Kystskogbruket. Samarbeidet med Innovasjon 

Norge, prosjekt Tre og Samferdsel har lagt grunnlaget for å få etablert den første industikai i 

tre i moderne tid. Enda er plassering noe uvisst, men Eidsnes i Lindås er det mest aktuelle 

stedet i dag.  

Rutiner og prosesser ved utbyggingsprosjekter av virkesterminaler ved sjø er beskrive i denne 

rapporten, se kapittel 4.   

 

Prosjektet har vært ledet av en egen styringsgruppe under ledelse av fylkesskogsjef Harald 

Nymoen. Prosjektleder har vært Helge Kårstad. Prosjektet har vært støttet av kystskogmidler 

og direkte midler fra Statens Landbruksforvaltning. 

 

 

 

 

 

 



  3 
 
 

1. Bakgrunn 

 

Kystskogmeldinga som kom i 2008, satte behovet for utbygging av infrastrukturen inkludert 

skogsveier, offentlige veier og kaier i kystfylkene på dagsorden. SINTEF ble i 2010 engasjert 

av Kystskogbruket for å utrede behovet for kaier langs kysten ut fra skognæringas behov. 

Landbruks- og matdepartementet ble orientert om resultatene og fikk overlevert rapporten 

(«Transport av skogvirke i kyststrøk», A20874/2011) 29. november i Oslo. Kystskogbruket 

pekte ved overleveringen på betydningen av at skognæringa og offentlig forvaltning sammen 

tar stilling til utredningen og gjennomfører videre detaljplanlegging gjennom følgende fire 

punkt; 

1. Kystskogbruket sikres plan- og prosesskompetanse. 

2. Det må utvikles modeller for flerbrukskaier. 

3. Gjennomføringen av tiltakene samordnes med målsettinger i Nasjonal Transportplan. 

4. Det må etableres forutsigbare, fremtidige, statlige finansieringsordninger.  

 

Det ble stor politisk interesse for Sintef-rapporten. Ikke minst ved at det i revidert 

statsbudsjett (RNB) for 2012 ble bevilget 25 millioner kroner i investeringsmidler til 

virkesterminaler. Disse midlene la grunnlaget for en viktig og god start på arbeidet med 

utbygging av kaistrukturen. I 2012 og i regi av Kystskogbruket ble noe av dette arbeidet 

inkludert i «Skogsveiprosjektet 2009-12» og denne rapporten finnes under «dokumenter» på 

www.kystskogbruket.no. 

 

For 2013 og i regi av Kystskogbruket ble det etablert et eget prosjekt,  «Virkesterminaler i 

Kystskogbruket» som denne rapporten gjelder.   

Prosjektet ble startet opp 01.01.13 og hadde planlagt varighet frem til 31.03.14. 

Prosjektet hadde følgende mål, delmål og styringsgruppe;  

 

Mål;  

Realisering av virkesterminaler i Kystskogbruket som har mottatt økonomisk støtte gjennom 

midler over revidert statsbudsjett (RNB) i 2012. 

 

Delmål; 

Bidra til utvikling av modeller for flerbrukskaier som f.eks. offentlig eid kai med utleie, rene 

industri kaier, skognæringa eier kaia selv.  

 Bidra til å utvikle gode bruksavtaler for terminalene.  

 I samarbeid med Innovasjon Norge, prosjekt «Tre og Samferdsel» prøve ut tre som 

konstruksjonsmateriale i en eller flere terminaler. 

 Beskrive rutiner og prosesser for slike utbyggingsprosesser 

 

Styringsgruppen; 

Harald Nymoen (Fylkesmannen i Møre og Romsdal) har vært leder for gruppen. 

Styringsgruppen har elles bestått av Jan Ivar Rise (Sogn og Fjordane Fylkeskommune) og 

representantene fra  AU i Skognæringa Kyst;  Inger Grethe Hansen (Allskog), Hallvard Bakke 

(Rogaland Skognæringsforum), Vidar Kjesbu (Norske Skog, Skogn til 01.06.13), og Viggo 

Rasmussen (Moelven Van Severen, fra 01.06.13). 

http://www.kystskogbruket.no/
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Kjersti Kinderås, daglig leder i Skognæringa Kyst har også vært tilstede på alle møtene. 

Prosjektleder har vært Helge Kårstad. 

 

 

2. Gjennomføring 

 

Det har vært jevnlig kontakt med fylkesmannen i kystskogfylkene og fylkesmannsgruppen i 

Kystskogbruket ved gjennomføringen av prosjektet. 

Prosjektleder har orientert om prosesser i prosjektet på de fleste møter i AU i Skognæringa  

Kyst, - dette har vært naturlig siden styringsgruppen har inkludert AU. Hele styringsgruppen 

for prosjektet har vært fulltallig ved 3 av disse møtene. 

Prosjektleder har ellers orientert om prosjektet ved en rekke anledninger, spesielt kan nevnes 

under Skog og Tre 2013, ved Statens landbruksforvalting sin samling for fylkesmennene i 

Molde, - for politikere og diverse skoglige tilstellinger. Se også kapittel 9.    

5 prosjekter ble våren 2013 prioritert for statstilskudd av potten på 25 millioner kroner fra 

revidert statsbudsjett 2012.  Disse er Mosjøen, Skodje, Sogndal, Lindås og Mandal, - se mer 

om dette i kapittel 6. 

Ved revidert statsbudsjett 2013 ble det på nytt bevilget investeringstilskudd til 

virkesterminaler ved sjø, - i dette tilfelle 30 millioner kroner. Og samme år ble det over 

ordinært statsbudsjett bevilget 22.4 millioner kroner.  

3 prosjekter i kystskogfylkene ble prioritert for statstilskudd av potten på 30 millioner kroner 

fra revidert statsbudsjett 2013, derav sluttfinasniering for Eidsnes i Lindås som fikk 

startfinansiering året før. I tillegg fikk Drammen Havn statstilskudd fordi ordningen fra og 

med 2013 gjelder hele landet. 

Kapittel 5 omhandler gjennomføring av de ulike planprosesser i prosjektet.  

Det går frem at i tillegg til de 5 første prosjektene har arbeidet til prosjektleder også omfattet 

de 2 siste nye prosjektene (Namsos og Molde). 
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3. Tekniske definisjoner i sammenheng med virkesterminaler ved sjø/ tømmmerkaier 

Nedenfor (tabell 1) er satt opp en liste med definisjoner over noen fagutrykk som er brukt i 

denne rapporten. 

 

Tabell 1. Faguttrykk i rapporten 

 

 

4. Prosessliste ved utbygging av virkesterminaler 

 

Denne kan gjerne inndeles i 4 faser; først en avklarende og orienterende fase, deretter en fase 

for utarbeiding av skisse og kostnadsoverslag, videre en fase der det må tas standpunkt til om 

prosjektet skal totalprosjekteres/ utlyses og til slutt siste fase der en bestemmer om anlegget 

skal iverksettes.  

Kaikonstruksjon Vanlegvis en konstruksjon av bærebjelker  (tre eller betong) vinkelrett på kaifront, opplagretet 

på peler, oftast med stålkjerne i fjell og betonfylte stålrør utenpå. Konstruksjonen er forankret 

i land ved hjelp av stag/armering til fast fjell.

Kaifront Front mot skip av selve kaikonstruksjonen. Lengde på tømmerkaier er vanlegvis 30 -100 meter  

Dybde fremfor kai Dybde  må være 8 m  ved laveste astronomiske tidevannsnivå (dvs. LAT = 8). Og denne dybde 

må  være helt inntil kaien ved kaifront.

LAT Laveste astronmiske tidevannsnivå, dvs. ved fjære sjø

Bereevne Vertikal og horisontal belastning. Vertikal belastning er spesifisert ved jamt fordelt last 

(nyttelast) på min  50 kn/ m2 og for blanda last (punktlast) på min 700 kN 

Undervannsprenging Sprenging av fjell under vann.  Det er i dag et par firma i Norge som driver med dette. Kostnad 

er idag  4-500 kroner pr. kubikkmeter, i tillegg kommer opplasting (60-80 kr/m3)

Pollert Feste (trossefeste) for fortøyning av skip, - montert på kai eller i forlengelsen av kai (på land). 

Avstand mellom pollert maks 15 meter.

Stablestøtter Faste eller løse støtter for tømmeret på kaifront, max 6 meter over kaidekket. Støttene er 

normalt enten stålstøtter eller casingrør. Både casingrør og stålstøtter kan enten være faste i 

dekket eller flyttbare ved at det er innstøpt stablestøttehylser i kaidekket. Flyttbare stålstøtter 

kan også være konstruerte som en vinkel og vil normalt ta noe mer plass på kaifront.  

Casingrør Brukte foringsrør fra petroleumsbrønner. Disse rørene har klare fordeler med hensyn til 

korrosjon pga. høy legering, strekk og belastningsstyrke og er miljøvennlig med høy grad av 

gjenbruk. Rørene leveres med muffer/gjenger for enkel skjøting. 

Fendere Vanlegvis brukte dumperdekk langs kaifront 

Frontlist Sikkerhetslist i front av kaien

Redningsleider Sikkerhetsutstyr fastmontert på kaien

Baklager Et areal bak kaifront for lagring av tømmer eller flis 

Selvlessande skip Skip med laster om bord for lessing av tømmer fra kai, - oftest gravemaskin på skinner for 

bevelgelse horisontalt, langsgående og tversgående, og påmontert griplaster

Dødvekt Totalvekt i tonn for et skip, dvs. inkl egenvekt, drivstoff, mannskap m.m.

Rekkevidde fra skip Oppgis som rekkevidde for griplaster (på skip) fra skutesida og innover kai (eks. 12 meter)
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Fase 1, orienterende fase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 2, skissefasen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avklare tidligst mulig hvem som er eier av areal, utbygger og driftsansvarlig. 

 Prøve definere/ velge prosessansvarlig/ prosjektansvarlig, dvs. hvem som kaller 

inn og organiserer møter, skriver referater m.m. 

 Være informert om aktuelle havneutbygginger, sjekk m.a. Kystskogbruket 

(www.kystskogbruket.no), Sintef- rapport A20874, Fylkesmannen, Statens 

Landbruksforvaltning, viktige havnekommuner, Kystverket og diverse nettsteder 

f.eks. facebooksiden  «Velg sjøveien» 

 Sjekke interessen, - kople inn alle mulige og kjente interesserte i prosessen. Vær 

åpen for å kople inn flere underveis. 

 Sjekk plangrunnlag, kommunale planer, ta eventuelt initiativ til møter med 

kommunen og grunneiere for å få klarlagt planstatus. 

Det er viktig med «påkobling» til rett tid og ikke gå for langt alene i prosessene 

dersom ikke alle mulige interesser er påkoplet.  

 

 Få utarbeidd en skisse med kostnadsoverslag (erfaringstall). 

En skisse koster ikke mye og kan gjerne finansieres av det offentlige, - kommune, 

fylke, innovasjon Norge og/ eller private interesser. 

Med skissen kan det følge en oversikt over mulig finansiering, eventuelt kan den 

utarbeides noe senere. Det kan også skisseres en bruksavtale allerede på dette 

stadie, eventuelt senere. 

 Få samtidig i gang mer formelle prosesser for finansiering, sjekk gjerne opp de 

«enkleste» finansieringskilder først. 

 Se på muligheter for flerbruk, dvs. utvikle «spleisemodeller», - dvs. at alle kan 

delta utfra sin kapasitet og stilling, - det er aldri noe som i utgangspunktet er for 

lite eller for stort. 

 Ha øynene åpne for nye medspillere underveis. 

 Det kan vanligvis søkes kommunale, fylkeskommunale og statlige tilskudd på 

bakgrunn av en en skisse.  

 

 

 

 

http://www.kystskogbruket.no/
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Fase 3, totalprosjektering- og utlysingsfasen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fase 4, valg av entrerpenør, endelig beslutning om iverksetting 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 På et visst stadium må byggherre ta stilling til om prosjektet skal totalprosjekteres.  

Dette koster relativt mye penger og det må være en viss sikkerhet for at prosjektet 

etterpå kan realiseres. 

Offentlige instanser (eks. kommuner) må offentlig lyse ut prosjekteringsarbeidet, 

private kan velge prosjektør fritt eller foreta en begrenset utlysing (ta kontakt med 

noen) eller de kan også gjennomføre en «offentlig» utlysing. 

 Når prosjektet er 100 % finansiert (eller bortimot) kan det lyses ut for å få et tilbud.   

Offentlige instanser (eks. kommuner) må offentlig lyse ut anleggsarbeidet, private 

kan velge entreprenør fritt eller foreta en begrenset utlysing (ta kontakt med noen) 

eller foreta en «offentlig» utlysing. Et offentlig gitt tilskudd til en tømmerkai betyr 

ikke at en privat byggherre må lyse anlegget ut offentlig. Dersom foretaket til 

utbyggeren derimot er offentlig finansiert gjelder de samme vilkår som for offentlige 

instanser og da må han offentlig lyse ut anlegget. 

 

 Etter kontrollregning skal prosjektør normalt avklare hvilke tilbud som kan 

godkjennes og innstiller vanligvis til byggherre på laveste godkjente tilbud.  

 Godkjente tilbud gjelder vanligvis i 3 måneder (vedståelsesfrist). 

Det er mulig å få den forlenget men dette må avtales skriftlig. 

 Før utlysing bør det avklares hvem som skal være byggeleder. For tilsetting av 

byggeleder gjelder de samme bestemmelser som skissert i fase 3 ovenfor. 

 Det bør også etableres en byggekomite bestående av byggherre, eier av areal, 

finansieringsparter og kommunen eller andre aktuelle. 

I løpet av byggeprosessene må det avholdes byggemøter under ledelse av 

byggeleder. Referat fra byggemøtene må sendes til byggherre, byggekomite, 

finansieringsparter og eventuelle andre. 

 Byggherren avgjør hvem som skal få oppdraget. Vanligvis er det gjort kjent ved 

utlysingen at byggherre fritt kan velge tilbud og eventuelt forkaste alle godkjente 

tilbud. I noen tilfeller er det oppgitt at anlegget kan iverksettes under forutsetning av 

finansiering. 

 Byggeleder gir anbefaling til byggherre om anlegget kan ferdiggodkjennes. 

Det er byggherre som endelig godkjenner bygget i henhold til tilbudsdokumenter. 

 Tilskudd som er gitt skal normalt godkjennes av tilskuddsforvalter etter vilkår som 

er gjort kjent for byggherre/ søker i søknadsfasen.  
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5.  Planprosesser 

 

5.1 Regionale møter, søknader og tilsagn om statlig tilskudd 

Etter at det ble avsatt investeringsmidler til tømmerkaier over revidert statsbudsjett i 2012 og 

2013 ble Landbruks- og matdepartementet v/  Statens Landbruksforvaltning gitt oppgaven å 

gjennomføre en utlysing av midlene med krav til innhold i søknader og frister for søknader.   

Om lag samtidig med disse prosessene inviterte Kystskogbruket i samarbeid med 

fylkemennene i kystskogfylkene til 3 regionale møter med tema «Planlegging og utbygging 

av virkesterminaler i Kystskogbruket». Dette ble gjennomført både i 2012 og 2013. 

 

I 2012 ble regionmøtene holdt i Bergen, Stjørdal og Bodø. Det kom 22 personer i Bergen, 19 

personer i Stjørdal og 17 personer i Bodø, - til sammen 58 personer. Dette viste at interessen 

var svært stor. Det var flere mål med disse møtene. Utbygging av virkesterminaler/ 

tømmerkaier er relativt nytt fagfelt for mange og informasjonsbehovet er stort. Tema omfatter 

flere i verdikjeden og ikke minst er skipsrederne/ båtførerne en gruppe som skogbruket sine 

fagfolk tradisjonelt ikke har mye kjennskap til. Det er også blitt flere som omsetter tømmer/ 

skogsvirke og konkurransen er også blitt større. Til slutt er det oppstått en situasjon der stadig 

mer av norsk skogsvirke blir eksportert. 

Det kom inn 14 søknader til SLF om statstilskudd innen fristen 1. november 2012. 5 søknader 

gikk videre for å utarbeide full søknad og alle disse fikk endelig statlig finansiering våren 

2013. Disse kaiprosjektene var Mosjøen Havn, Håhjem tømmerkai i Skodje, Kaupanger 

tømmerkai i Sogndal, Eidsnes tømmerkai i Lindås (delvis finansiering) og Mandal havn (se 

kapittel 5). 

 

Tilsvarende regionmøter ble holdt i 2013 etter at det ble kjent at regjeringen la inn nye 30 

millioner kroner over revidert statsbudsjett 2013. Denne gangen ble møtene holdt i Stavanger, 

Trondheim og Tromsø. 

Det kom 29 personer i Stavanger, 22 personer i Trondheim og 16 personer i Tromsø, til 

sammen 67 personer. Igjen viste dette en svært stor interesse for temaet. Og denne gangen 

kom det inn 19 søknader innen fristen 15. oktober, 3 av disse var fra områder utenfor 

Kystskogbruket.Noen av disse søknadene var også med i den første søknadsrunden i 2012. 

3 søknader fra kystskogfylkene gikk videre og alle disse har nå fått endelig tilsagn om statlig 

investeringstilskudd. Disse er Kiskaia i Namsos, Malo tømmerkai i Molde og Eidsnes 

tømmerkai i Lindås (sluttfinansiering). I tillegg fikk Drammensregionens Virkesterminaler 

AS på Lierstranda i Lier og Drammen kommuner et investeringstilskudd.  

Programmet på regionmøtet i 2013 (mye likt i 2012) går frem av Plansje 1. 
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Plansje 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Andre planprosesser 

 

Den kommunale planstatus for de ulike kaiprosjektene har vært noe forskjellig. 

På Drag i Tysfjord lå tiltaket innenfor regulert industriområde og bare byggetillatelse var 

nødvendig for å gjennomføre kaiutbyggingen. Sprenging og mudring i sjø krever godkjenning 

av Fylkesmannen og dette tok noe tid å få klarert. 

I Mosjøen var alle planprosesser klare på forhånd fordi eier i lenger tid  hadde hatt planer om 

å gjennomføre tiltaket. Men uten et statlig tilskudd fra Statens Landbruksforvaltning ville ikke 

skoginteressene vært involvert i utbyggingen. 

På Håhjem i Skodje er området tidligere regulert til industriområde. Forsterkning og 

asfaltering av bakarealet krever byggetillatelse og denne prosessen har hittil ført til en klage 

på støy. Denne klagen er pr. i dag ikke avgjort. 

I Kaupanger i Sogndal ligger tiltaket også innafor regulert industriområde men utbyggingen 

Program   

Møteleder;  fylkesmannen 

Avsatt noe tid til spørsmål/ diskusjon under hvert innlegg 

 

10.00 - 10.15 Bakgrunn og målsetting for regionmøtet  v/ Kjersti Kinderås, 

Skognæringa Kyst  

10.15 - 10.45  Kort om «Virkesterminalprosjektet»  ved Helge Kårstad, Skognæringa 

Kyst 

10.45 - 11.30 Forventninger og krav fra myndighetene. Orientering om støtte og 

vilkår til bygging av virkesterminaler ved Torleif Terum, Statens 

Landbruksforvaltning   

11.30 - 12.30 Lunsj 

12.30 – 13.00  Erfaring fra en eier/utbygger av tømmerkai i regionen i dag   

13.00 - 14.00 Hva er aktuelle utbyggingsprosjektet i fylkene?  

   Kort innledning v/fylkesmannen og representant fra skognæringa 

14.00 – 15.00 Søknadsprosess og prosess videre;  

Innledning v/ Helge Kårstad   

Diskusjon 

15.00 – 15.30 Oppsummering av dagen (representant fra skognæringsforum) 

 



  10 
 
 

krever byggetillatelse og denne prosessen pågår nå. Også her skal det mudres og sprenges i 

sjø og dette vil kreve godkjenning av fylkesmannen. 

På Eidsnes i Lindås var det oppstart av en reguleringsplan for m.a. området der tømmerkaien 

ligger høsten 2011. På grunn av aktuell utbygging av tømmerkaien ble den kommunale 

planprosessen prioritert av kommunen og reguleringen ble gjennomført raskt slik at planen 

var klar ut på våren 2012. Prosessen har ikke ført til endringer i forhold til bruk av området 

som Nordhordland Skogeigarlag eier (totalt ca 60 dekar). Ved denne reguleringen er også et 

annet industriområde på naboeiendommen blitt godkjent for industri/ kai. Dette vil ventelig 

resultere i noe makebyte av areal og samarbeid om tilkomstvei. Det er god dialog mellom 

Nordhordland Skogeigarlag, naboeiendommen og kommuen. 

I Mandal har kommuen startet opp et arbeid med å regulere et annet område utenfor Mandal 

Havn. I dette området (Strømsvika) er det satt av et eget område for utskiping av skogsvirke.  

 

Kiskaia i Namsos og Malo I Molde ligger bare innenfor regulert industri/ kaiområde og 

byggetillatelse er det eneste som vil bli krevd. 
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6. Realisering av virkesterminaler  som har mottatt statlig støtte i 2012 og 13 

 

6.1 Pilotprosjektet på Drag 

 

  
T.v Lekter med borerigg (Fyllingen sjø) for mudring og undervannsprening ved kaien på Drag våren 

2013 

T.h viser arbeidet ca 2 mnd senere (ca 1 juni 2013). Vi ser 3 raster av betongfylte stålrøyr, i disse er 

innstøpt  rutfrie fjellbolter som forankrer kailegemet til fjell. 

 

Eier og drift; Dette er en kommunal kai på Drag i Tysfjord kommune i Nordland 

Det er en tilrettelagt flerbrukskai. For eksempel er det er montert hull i kaidekket for 

montering av staker (casingrør) i hele bredden og ca. 15 meter innover fra kaifront. Dette 

muliggjør opplagring av tømmerstabler i 6 meters høyde og fleksibel lessing/ lossing også av 

annen last over kaifront Det er forventet et  utskipingskvantum av tømmer på  4-5000 

kubikkmeter de første årene og økende til 20-30 000 kubikkmeter i neste tiårsperiode. 

 

Utbygging og finansiering;  

I 2009 lå det en kommunal kai på Drag som ble lite brukt. Denne var svakt dimensjonert og 

for grunn for større båtanløp. Skogbruksjef Gjermund Laxaa hadde i flere år vurdert 

alternative kai-lokaliseringer for utskiping av tømmer i Nord Salten. Etter en reise til 

Nordland (se også punkt 8 om bruksavtaler) høsten 2009 og i samråd med fylkesmannen i 

Nordland, prosjektgruppen for skogsveiprosjektet og Statens Landbruksforvaltning ble det 

våren 2010 ytret ønske om at skogbruksjef Laxaa skulle utarbeide en oppdatert plan for en 

mulig tømmerkai på Drag. Denne ble ferdigstilt av Laxaa høsten 2010 og dannet mye av 

grunnlaget for at det ble startet opp videre planlegging av en flerbrukskai på Drag. 

I prosessen som fulgte ble det klart at både Tysfjord kommune, Nordland fylkeskommune og 

en privat bedrift på Drag (The Quartz Group AS, tidligere Norwegian Crystallites) ville delta i 

finansieringen. Klausengruppen As fra Sortland har utført prosjekteringsarbeidet inkludert 

utlysing og byggeledelse. Etter flere runder og flere justeringer av planene ble det bestemt at 

byggearbeidet kunne settes i gang våren 2013 og det ble ferdigstilt 28. oktober 2013. Øksnes 

Entreprenør AS fra Myre i Vesterålen ble engasjert som hovedentreprenør og stod for 
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gjennomføringen av arbeidet. 

I utgangspunktet var kaien dimensjonert for en kaidybde (LAT) på 8 meter. The Quartz Group 

AS ønsket en dybde til 9 meter (LAT) og dette resulterte i en noe høyere kostnad enn i 

utgangspunktet. Denne kostnadsøkningen ble en del av forhandlingsgrunnlaget for 

finansieringen og det endelige resultatet av finansieringen ble slik; 

Statens Landbruksforvaltning (4,3 mill kr, omdisponerte midler fra «tilskudd til 

transportstøtte i Nord Norge»), Nordland Fylkeskommune (3,1 mill kr), Tysfjord kommune 

(1,714 mill kr) og The Quartz Corp As, tidligere Norwegian Crystallites (4,5 mill kr), - til 

sammen 13,9 mill kr + mva. 

Det er utarbeidet en egen bruksavtale for bruk av flerbrukskaien, se kapittel 7. Avtalen er 

tinglyst og vil danne en mal for tilsvarende bruksavtaler ved andre tømmerkaier i 

kystskogfylkene. Prosjektet på Drag ble på mange vis et pilotprosjekt i Kystskogbruket. 28 

oktober ble flerbrukskaien på Drag opnet av fylkesråd Arve Knutsen i Nordland 

Fylkeskommune. 

 

 
T.v. Sentrale ved opning av flerbrukskaien på Drag 28 oktober 2013; Stein Torbergen fra The Quartz 

Corpt As, skogbruksjef Gjermund Laxaa, Asbjørn Bye fra The Quartz Corp As, ordførar i Tysfjord Tor 

Asgeir Johansen og fylkesråd i Nordland Arve Knutsen. 

T.h. April 2014; Hogsten er i gang i Tysfjord og første  tømmerbil lesser opp en skipslast på Drag.  

 

Kostnadsbesparing ved utbygging 

Det er forventet at gjennomsnittlig transportavstand til tømmerkaien på Drag vil bli ca. 30 

kilometer. Sintef-rapporten (2011) hadde beregnet gjennomsnittlig transportavstander til kai 

for alle kystskogfylkene basert på forventet hogst i perioden 2015-20 (fylkesreviderte tall).  

Resultatene viste en snitt på 66 kilometer for Nordland og beste fylke (Hordaland) hadde en 

gjennomsnittlig transportavstand til kai på 29 kilometer.  

For regionen Hamarøy og Tysfjord eksisterte knapt en mulighet for utskiping av tømmer før 

flerbrukskaien på Drag ble etablert og er derfor en forutsetning for hogstaktivitet i regionen i 

dag.  
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6.2 Mosjøen havn KF, Vefsn  

 

 
Fv. Tømmer på kaifront i Mosjøen Havn. 

T.h, Mosjøen Havn våren 2012; Sentrale personer ser på mulighetene for utvidinga v bakareal; f.v. 

Geir einar Sund fra fylkesmannen i Nordland, Halvar Gaustad fra Allskog, Gunnar Nygård fra 

fylkesmannen, hamnesjef Kurt Jessen Johansson, Jostein Saus fra Statskog, Andreas Sletten fra 

fylkesmannen og Øyving Skarvang i Norsk Virkesmåling   

 

Eier og drift  

Mosjøen Havn KF er kommunal flerbrukskai. Den er også Nord Norges største havn for 

tømmer og utskipet tømmerkvantum var i 2011 ca. 40 000 m3, i 2012 ca. 45 000 og i 2013 ca. 

48 000 m3. Prognosene fremover tilsier en forsiktig økning. 

Det er utarbeidet en erklæring om bruksrett til det opparbeidede baklageret for alle som 

omsetter skogsvirke over kaien, og denne erklæringen skal tinglyses.  Erklæringen er pr. i dag 

ikke tinglyst. 

 

Utbyggingsplaner og finansiering 

Det ble i 2012 søkt om statlig tilskudd til utvidelse av baklager på ca. 5 dekar i indre 

havneområde (Flokkmannbukta). Total kostnadsramme var ca. 9 millioner kroner og det ble 

gitt et statlig tilskudd på inntil 6 millioner kroner. Arbeidet ble startet opp våren 2013 og 

åpning ble foretatt 28. august 2013. Stortingspolitiker Else May Botten stod for den offisielle 

åpningen ved en markering i havna. 

  

Kostnadsbesparelsen ved investeringen 

Et bakareal i indre havneområde gjør det mulig å legge frem virket på kaifront (fremkipping) 

med hjullaster. Det er konkret for dette tilfelle regnet ut at fremkipping med hjullaster 

sammenlignet med tømmerbil  reduserer termialkostnaden med 15 kr/m3. Mosjøen Havn 

oppgir aktuelt årlig kvantum for fremkipping i dag å være ca. 30 000 m3. Det tilsvarer en årlig 

redusert transportkostnad på ca. 0,5 millioner kroner fra 2014 eller diskontert over 25 år til ca. 

8 millioner kroner (nåverdi). 
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6.3 Håhjem tømmerkai, Skodje 

 

  
T.v. Eksisterende kaifont ved Håhjem tømmerkai 

T.h. Bakarealet ved Håhjem tømmerkai. 

 

Eier og drift  

Håhjem tømmerkai er en ren tømmerkai som ble  bygget i 1985 av Møre og Romsdal 

Skogeierlag. I ettertid og etter fusjonen med Allskog har de overtatt eiendomsretten til 

tømmerkaien. Eksisterende kaifront er ca. 30 meter, bakarealet er 12 dekar og dybde ved 

kaifront er oppgitt til 7 meter. Det er utarbeidet en leieavtale som sikrer bruk for andre aktører 

i næringen mot betaling av en leiesats (pr m2 og/eller m3). Det skal også her utarbeides en 

tinglyst bruksavtale med modell fra Drag i Tysfjord. 

Utbyggingsplaner og finansiering  

Det ble i 2012 søkt om tilskudd til massutskifting og asfaltering av bakareal. Total 

kostnadsramme var 3,5 millioner kroner. Det er gitt et statlig investeringstilskudd på inntil 

2,88 millioner kroner til denne utbyggingen. Det er videre behov for opprusting av kaifront 

men dette er det ikke planer for i denne omgangen. 

Oppstart av arbeidet er blitt utsatt fordi en nabo har klaget på støy i samband med søknad om 

byggeløyve. Arbeidet er pr. idag ikke igangsatt, men må være ferdigstilt innen utgangen av 

2014, i motsett fall blir statstilskuddet trukket inn. 

 

Kostnadsbesparelsen ved investeringen  

I 2011 ble det levert ca. 33 000 m3 tømmer over Håhjem tømmerkai, prognoser fremover 

tilsier årlig opp mot 74 000 m3 i perioden 2020-30. 

En opprusting og asfaltering av bakareal gir mulighet for å bruke hjullaster og det vil redusere 

terminalkostnadene med ca. kr 20 pr m3. Dette tilsier en total innsparing i transportkostnader 

på årlig minst 0,5 millioner fra 2014 og deretter en årlig økning utover i perioden.  I tillegg vil 

oppsamling av bark og flis, samt vedlikehold på terminalen bli enklere. 
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6.4 Kaupanger tømmerkai, Sogndal 

 

 

  
F.v. Kaupanger tømmerkai i dag. Legg merke til bygningene/ sagbruk med trebrygga i forkant. Det er 

planer om å flytte saga lenger bort fra kaia for å få gi mer plass. Utvidelsen av tømmerkaia er i 

forlengelsen av tømmerstabelen lengst borte, se bilde til høyre 

 

Eier og drift; Sogn og Fjordane Skogeierlag er eier av kaien som ble bygget i 1985. 

Dette er en betongkai på peler, ca. 50 meter lang og dybde ved kaifront er ca. 6 meter. Det har 

vært mange problemer både med dybde og kai/ bakareal, - særlig etter at det er blitt flere 

aktører for omsetning av tømmer i området. Det er også et lite sagbruk på kaiområdet, se 

bildet over. I sammenheng med utvidelse av tømmerkaien er det planer om å flytte sagbruket 

noe bort fra kaiområdet. 

I sammenheng med utbyggingen vil det bli prøvd å etablere et driftsselskap mellom Sogn og 

Fjordane Skogeierlag og Norskog/ Nortømmer. Driftsselskapet («Tømmerkaier AS») er i 

utgangspunktet tenkt etablert etter en modell for jernbaneterminaler. Det er et mål at modellen 

eventuelt kan utvides og inkludere andre tømmerkaier i området senere. 

 

Utbyggingsplaner og finansiering 

Det er søkt om tilskudd til utvidelse av kaifront med 40 meter og økning av dybden til 8 

meter. Total kostnadsramme er ca. 10 millioner kroner.  Det er gitt et statlig 

investeringstilskudd på inntil 7,975 millioner kroner 

Innovasjon Norge ville gjennom prosjektet Tre og Samferdsel (se kapittel 4) prøve ut tre som 

konstruksjonsmateriale på denne, alternativt kaien på Eidsnes (Lindås kommune).  Det ble 

derfor utarbeidet tegninger for en trekonstruksjon både i Kaupanger og Eidsnes. Av flere 

grunner ble prosjektet basert på en trekonstruksjon bare ført videre for tømmerkaien i Lindås. 

I Kaupanger ble det arbeidet videre med en konstruksjon i betong. Konstruksjonen og 

tegningene av trekaien er utviklingsarbeid og i stor grad finansiert av Innovasjon Norge. 

I januar 2014 lyste Sogn og Fjordane Skogeierlag ut en utbygging av kaien i Kaupanger basert 

på tegninger av en betongkai. Det er nylig (mars 2014) engasjert entreprenør, arbeidet vil bli 

satt i gang ved påsketider 2014 og skal være ferdigstilling senest oktober 2014. 



  16 
 
 

Kostnadsbesparelsen ved investeringen 

Utskiping over kaia i 2011 var ca. 20 000 m3. prognoser fremover tilsier en økning til ca. 70 

000 m3 i 2020-30. En innsparing på ca. kr 20 pr. kubikkmeter tilsier en årlig innsparing på 0,5 

millioner kroner fra 2015 og deretter en videre økning. 

 

 

6.5 Eidsnes tømmerkai, Lindås  

 

  
T.v. Utvidelsen av Eidsnes tømmerkai er planlagt i dette området vest for eksisteredne kaiterminal. 

Bildet til høyre viser en fullastet kaifront med mye tømmer på bakareal.   

 

Eier og drift 

Eidsnes tømmerkai er i hovedsak en ren tømmerkai som ble bygget i 1985. Dette er en 

betongkai på peler, ca. 60 meter lang kaifront, baklager ca. 12 dekar og dybde 6-7 meter. 

Nordhordland Skogeigarlag er eier av kaien.  Det er utarbeidet en erklæring om bruksrett til 

kaifront og baklager for alle som omsetter skogsvirke over kaien. Erklæringen skal tinglyses. 

Utbyggingsplaner og finansiering 

Det ble i 2012 søkt om tilskudd til utvidelse av kaifront, økt dybde og oppgradering a 

baklager. Total kostnadsramme for en betongkai var i utgangspunktet 14,4 millioner kroner.  

Innovasjon Norge ville gjennom prosjektet Tre og Samferdsel prøve ut tre som 

konstruksjonsmateriale på denne kaien, alternativt kaien i Kaupanger (se også over). Av flere 

grunner ble prosjektet basert på en trekonstruksjon bare ført videre til totalprosjektering og 

utlysing for tømmerkaien i Lindås. Og i januar 2014 ble en utviding av Eidsnes tømmerkai 

basert på en trekonstruksjon lyst ut for tilbud. Konstruksjonen er tegnet av ingeniørene 

Tormod Dyken og Øystein Sørli og dette utviklingsarbeidet er i stor grad finansiert av 

Innovasjon Norge (se også kapittel 5). Laveste tilbud er totalt ca. 19 millioner kroner. Statens 

Landbruksforvaltning har gitt en total investeringsstøtte på inntil 15,214 millioner kroner til 

Eidsnes tømmerkai, men stilt følgende krav;  «Formålet med bevilgningen er etablering av 

tømmerkaier. SLF registrerer at tømmerkaien er prosjektert i tre. Det forutsettes derfor at det 
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før bygging igangsettes kan dokumenteres, gjennom innhenting av anbud eller på annen måte 

få bekreftet, at bygging i tre ikke medfører en vesentlig merkostnad.» Støtten fra SLF til 

Eidsnes tømmerkai er gitt i 2 omganger. Det ble gitt en delløyving på inntil 7.195 millioner 

kroner i 2013 og en restløyving på inntil 8.019 millioner kroner for 2014.  

Eieren Nordhordland Skogeierlag har pr. i dag ikke avgjort om laveste tilbud for en kai 

konstruksjon i tre skal iverksettes, alternativt lysest ut som en betongkai for å få en best mulig 

dokumentasjon på eventuelle prisforskjeller mellom tre og betong.  

 

Kostnadsbesparelser ved investeringen 

I dag blir det levert ca. 20 000 m3 tømmer over kaien og potensialet er ca. 80 000 

kubikkmeter utover i perioden 2020 -30. En innsparing på ca. kr 20 pr. kubikkmeter tilsier en 

årlig innsparing fra i størrelsesorden en halv million kroner fra 2015 og deretter en økning 

fremover. 

 

6.6 Mandal Havn, Mandal 

 

  
F.v. AT-skog sitt bakareal ved Mandal Havn, Gismerøya 

T.h. Strømsvika ved Mandal 

 

Eier og drift;  

Mandal Havn KF er en moderne flerbrukshavn; en trafikkhavn, gjestehavn, fiskerihavn og 

med flere småbåthavner. AT-skog eier et bakareal (bildet over t.v.) like ved Mandal havn der 

utskipingen foregår. Tømmeret (totalt ca. 100 000 kubikkmeter) blir i dag transportert med 

tømmerbiler fra baklager til havnen og dette koster ca. kr 15 pr. kubikkmeter. Det er 

utarbeidet en leieavtale som sikrer bruk for andre aktører i næringen mot betaling av en 

leiesats (pr m2 og/eller m3). 
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Utbyggingsplaner og finansiering 

At-skog søkte i 2012 om tilskudd til innkjøp av mobile tømmerstøtter for å effektivisere 

tømmehandteringen på kaifront og baklager.  Total kostnadsramme for tømmerstøttene var  

kr 950 000,- og det ble våren 2013 gitt et endelig tilskudd fra Statens Landbruksforvaltning på 

inntil 350 000 kroner. 

Det pågår for tiden planlegging av et nytt område, Strømsvika i Mandal for utskiping av 

skogsvirke. Mandal kommune har utarbeidet en egen prosjektrapport («Utvikling av 

Strømsvika») for å se på utviklingsmuligheter i Strømsvika i et mer langsiktig perspektiv og 

der mange næringer er inkluderte.  

Mandal kommune v/ Mandal Havn KF søkte SLF i 2013 om støtte til en første fase i denne 

utbyggingen, men prosjektet er hittil ikke blitt prioritert. Når det gjelder selve tømmerkaien er 

det planlagt en kaifront på 120 meter, dybde 12 meter og det foreligger et kostnadsoverslag på 

63 millioner kroner. I søknaden til SLF blir det m.a. pekt på at ved en etablering i Strømsvika 

vil en unngå den konfliktfylte transporten gjennom bystrøk som dagens trafikk til Mandal 

Havn på Gismerøya medfører. 

 

Kostnadsbesparelser ved investeringen 

Mobile tømmerstøtter som det ble gitt endelig statlig støtte til våren 2013 fører til en mer 

rasjonell tømmerhandtering fra bakareal til kaifront ved Mandal Havn. 

AT Skog har regnet ut at denne besparelsen og med dagens kvnatum dreier seg om om ca 

100 000 kroner. 

 

6.7 Kiskaia, Namsos 

 

   
F.v. Kiskaia i Namsos, til høgre i bildet ser vi noe av sagbruket til Moelven van Severen . 

T.h. Sentrale aktører for bedre infrastruktur under en synfaring på Kiskaia våren 2013,f.v. Kjersti 

Kinderås fra Skognæringa Kyst, Jo Flaat frå Moelven van Severen og konulent Håvard Vannebo som 

har ledet en kommunal prosjektutgreiing for utbygging av Kiskaia 

 



  19 
 
 

 

Eier og drift  

Eier og driftsansvarlig av Kiskaia (Tiendeholmen kai) er Namsos kommune v/ 

Havnekontoret. I tillegg til skogsvirke er andre aktuelle brukere sagbruket Moelven van 

Severen og kabelfabrukken Nexans Norway. 

 

Utbyggingsplaner og finansiering 

Namsos kommune søkte høsten 2013 om støtte til en total investering på ca. 11 millioner 

kroner. Dette gjelder legging av fast dekke på bakareal og utvide kaifront fra 56 til 80 meter. 

Anslaget for årlig tømmervolum over kai i Namsos er 166.000 kubikkmeter massevirke ut fra 

kaia og 50.000 kubikkmeter sagtømmer inn over kaia og dekningsområdet er Namsos og 

Namdalskommunene. Våren 2014 ble det gitt et investeringstilskudd fra SLF på inntil 5.51 

millioner kroner. 

Arbeidet er ventet startet opp senest våren 2015 og må være ferdig innen utløpet av 2015. 

I søknaden er det lagt til grunn av det skal utarbeides og tinglyses en langvarig bruksrett for 

skogeierne i Namdalen for lagring og utskiping av skogsvikre, tømmer, bark og flis over 

kaien. 

 

6.8 Malo tømmerkai, Molde 

 

  
F.v. Malo tømmerkai har et stort bakareal 

T.h. Tidligere fylkesskomester Kristian Bergheim (t.v), fylkesskomester Kåre Kristen Totlund og 

transportkoordinator i Allskog; Ivar Melkild.  

 

Eier og drift 

Malo Sagbruk (i dag Malo Holding) drev tidligere sagbruk på Nesjestranda i Malo. I 1981 

bygget de samarbeid med Møre og Romsdal Skogeigarlag en tømmerkai på industriområdet 

(se bildene over). Det ble inngått en avtale for lagring av skogsvirke ved kaien og transport av 

tømmer over kaien, denne avtalen er i dag videreført med de som omsetter tømmer (særlig 
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Allskog, SB Skog og Nortømmer). Tømmerkaien er 30 meter lang og dybde (LAT) er minst 8 

meter. 

Utbyggingsplaner og finansiering 

Malo Sagbruk er ikke lenger i drift og eieren har lenge ønsket en opprusting i området og 

primært til nytte for skogbruket.   

Malo Eiendom AS og Malo Sagbruk AS har i samarbeid med skognæringen fått utarbeidet en 

plan for  opprusting og forsterking av kaifront og legging av fast dekke på bakareal. 

Totalkostnaden ble kalkulert til ca 6 millioner kroner. Det legges opp til at Malo skal fungere 

som tømmerkai for kommunene Molde, Fræna, Nesset, Sunndal, Gjemnes og Rauma. Det 

fraktes ca 40 000 m3 tømmer over kaien i dag men fremtidige prognoser for årlig 

tømmervolum ventes å økes til ca.70 000 m3. 

I 2013 søkte de SLF om støtte til utbyggingen og våren 2014 fikk de innvilget et tilskudd på 

inntil 4,72 mill. kroner. Det er ventet at arbeidet blir igangsatt og ferdigstilt høsten 2014. 

Kostnadsbesparelser ved investeringen 

Forsterking og legging av fast dekke på bakareal gir også her muligheter for å nytte hjullaster 

istedenfor tømmerbil ved fremkipping av tømmer til kaifront. Som ved anlegget i Skodje 

(Håhjem) er det beregnet en innspart lessekostnad på ca 20 kr pr. kubikkmeter. Dette gir årlig 

sparte transportkostnader (i dag) kring en halv million kroner og økende til det dobbelte i 

årene som kommer. 

 

 

7. Prosjekt Tre og Samferdsel 

 

«Tre og Samferdsel»  http://www.startsiden.no/sok/?q=prosjekt%20tre%20og%20samferdsel 

er et flerårig nasjonalt prosjekt i regi av Innovasjon Norge der formålet har vært økt bruk av 

trevirke ved investeringer i samferdselssektoren. Dette er også en del av «Treprogrammet» i 

Innovasjon Norge.  Målgruppe er offentlige institusjoner som eks. Statens Vegvesen, 

Jernbaneverket, Avinor, havnene (Kystverket), fylkeskommuner,  kommuner, kraft- og 

energiselskap.  I tillegg er private aktører også viktige. 

Prosjektet er ledet av Harald Thoresen som har deltatt på flere møter i Kystskogbruket i 

samband med planer om utbygging m.m. Thoresen har også informert aktuelle utbyggere om 

at de kan søke Innovasjon Norge om delfinansiering av ekstrakostnader i planfasen der bruk 

av trevirke som byggemateriale blir vurdert. 

Det ble arrangert en workshop i regi av Tre og Samferdsel våren 2012 med tema havne- og 

kaiutbygginger og hvordan bruke mer trevirke ved slike investeringer. Flere 

utbyggingsprosjekter for tømmerkaier ble vurderte, men til slutt ble Kaupanger og Eidsnes 

stående igjen som de mest aktuelle i første omgang. 

 

Eier av Kaupanger tømmerkai og Eidsnes tømmerkai var positive til å få vurdert trevirke som 

alternativ bygge- og konstruksjonsmateriale. Innovasjon Norge støttet begge prosjektene med 

utarbeiding av tegninger. Høsten 2012 ble det besluttet at det skulle utarbeides fullstendige 

http://www.startsiden.no/sok/?q=prosjekt%20tre%20og%20samferdsel
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tegninger for en trekonstruksjon i Kaupanger og på Eidenes.  Av hensyn til tidsfristen for 

statlige investeringsmidler ble det våren 2013 bestemt å gå videre i prosessen med en 

trekonstruksjon bare for Eidsnes i Lindås. 

   

Eier og byggherre for Kaupanger tømmerkai (Sogn og Fjordane Skogeigarlag og Eidsnes 

tømmerkai Nordhordland Skogeigarlag) engasjerte ingeniørene Tormod Dyken (Dyken AS) 

og Øystein Sørli (Sørli AS) til å utarbeide tegninger for en industriell trekai (tømmerkai). 

Dette er ikke gjort før i Norge og har rimeligvis medført en god del arbeid. Tormod Dyken er 

fra Oslo, har lang erfaring fra tilsvarende arbeid i Vegdirektoratet og har m.a.vært sentral ved 

utvikling, planlegging og konstruksjoner av trebruer som er etablert flere steder i Norge, -

særlig på Østlandet. Øystein Sørli er etablert på Stord og firmaet har erfaring med planlegging 

av tømmerkaier helt tilbake til 1980-tallet. Johannes Sørli (far til Øystein Sørli) var engasjert 

ved planlegging av mange nye tømmerkaier i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordene i 

perioden 1985-2000. 

I november 2013 ble anlegget på Eidsnes offentlig utlyst, da som en trekonstruksjon.  

Plansje 2 viser snitt av det spennlaminerte dekket med detaljer for forankring i bakmur og 

limtrebjelke (400 x 699x 17980 mm) i snitt av kaifront. Alle lameller er impregnert med 

kreosot i klasse A. 

Laveste tilbud er godkjent av byggherre, men det er pr. i dag ikke avgjort om anlegget skal 

bygges i tre. Statens Landbruksforvaltning har stilt følgende vilkår for statsstøtten; «Det 

forutsettes at det før bygging igangsettes kan dokumenteres, gjennom innhenting av anbud 

eller på annen måte få bekreftet, at bygging i tre ikke medfører en vesentlig merkostnad. Mer 

om Eidsnes tømmerkai i Lindås kommune i kapittel 6.5. 
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Plansje 2 Snitt av spennlaminert dekke for trekai på Eidsnes.  

Tegning etter Sørli AS og Dyken AS  (2014) 
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8. Bruksavtaler på tømmerkaier og flerbrukskaier 

 

8.1 Bakgrunnen for bedre avtaler 

1980 ble det utarbeidet en NOU-melding av SSFR/TA om tømmertransport i kyststrøk (NOU 

1980:30), etter oppdrag fra Landbruksdepartementet. Mandatet for utredningen var; ”Å 

fremlegge en prioritert investeringsplan for de nærmeste år og en skissemessig antydet plan 

for en total utbygging som legger forholdene til rette for en rasjonell virkeslevering i de 

enkelte bygder.” Denne rapporten fikk mye å bety for utbygging av tømmerkaier i påfølgende 

år. 

Det ble bygd flere tømmerkaier på 1980-90 tallet med statlige tilskudd. Dette var i en periode 

da hvert fylke hadde sitt skogeierlag og de var de eneste som omsatte tømmer i hver sin 

region/ fylke. Det var oftest disse fylkesvise skogeierlagene som søkte om statstilskudd for 

utbygging av tømmerkaier på 1980-90 tallet og som deretter overtok eierskapet til kaien og/ 

eller grunnen/arealet. I noen tilfeller var det kommunale kaier og da søkte kommuen om 

tilskudd og stod for utbyggingen. 

Finansieringen var vesentlig statlig kapital, i tillegg stilte noen fylkeskommuner opp med 

penger og i noen tilfeller også kommuner.  Privat kapital fra skogeierlagene var heller 

marginalt. I de fleste tilfeller skjedde plan- og utbygging i et nært samarbeid med 

Fylkeslandbrukskontoret (nå fylkesmannen, landbruksavdelingen) og fylkesskogmester var 

sentral i planleggingsfasen.  

Eksemplene under viser ulik grad av eierskap; 

Allskog (tidligere Møre og Romsdal Skogeierlag) eier Håhjem tømmerkai, - både grunn, 

bakareal og kaifront. Sogn og Fjordane Skogeierlag eier Kaupanger tømmerkai, grunnen er 

privat (Christen Knagenhjelm) og deler av veien er kommunal. Nordhordland Skogeierlag 

sine medlemmer er gjennomgående medlemmer i Vestskog. Men det er Nordhordland 

Skogeierlag som eier Eidsnes tømmerkai.  

 

Etter 1980-90 tallet har flere av skogeierlagene blitt omorganisert og/ eller fusjonert og ikke 

minst har nye aktører for omsetning av skogsvirke kommet til, f.eks. Nortømmer, NEG Skog 

og SB SKOG. I tillegg går mer og mer av tømmerstokken over kai, det er mange sortimenter 

og økende tømmermengder. 

Dette stiller stadig større krav til gode bruksavtaler og god logistikk. Det er ikke til å legge 

skjul på at det har vært utfordringer med å få til gode ordninger på eksisterende tømmerkaier. 

Dette er noe av grunnen til at det har blitt større fokus på gode avtaler og god logistikk ved 

etablering/ utbygging av tømmerkaier. Særlig i de tilfeller at staten yter tilskudd til en 

tømmerkai er det i dag et krav om bruksavtaler som sikrer alle brukere samme rett til 

tømmerkaien. Utbygging av flerbrukskaien på Drag i Tysfjord har vært et pilotprosjekt når det 

gjelder å utvikle en bruksavtale.  
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8.2 Pilotprosjektet på Drag i Tysfjord 

 

Høsten 2009 ble det som del av «skogsveiprosjektet» gjennomført en faglig reise i Nordland 

sammen med daværende fylkesskogmester i Nordland Gjermund Pettersen,  GIS-koordinator 

Geir Einar Sund, taubanekonsulent Nils Olaf Kyllo og skogbrukssjef i Nord-Salten Gjermund  

Laxaa, se også kapittel 4.1. Noe av tema var å se på mulige tømmerterminaler i Nordland.  

Det viste seg også at skogbrukssjef Gjermund Laxaa nylig hadde utarbeidet en plan for 

aktuelle tømmerterminaler i Nord Salten. 

Samtidig med dette kunne Statens Landbruksforvaltning informere om at nye ESA regler 

medførte at en mye brukt transportstøtteordning for de tre nordligste fylker måtte opphøre. 

Det hadde likevel blitt avsatt noe penger i overgangsperioden og disse midlene kunne fra og 

med 2010 nyttes til en aktuell tømmerkai i et av disse fylkene. Dette var noe av grunne til at 

prosessen omkring en mulig etablering av en tømmerkai i Nord-Salten ble videreført og valget 

falt til slutt på en investering ved Drag i Tysfjord. 

 

Bortsett fra disse omdisponerte midler til en tømmerkai på Drag i Tysfjord var det på 

daværende tidspunkt ingen andre aktuelle kilder for statlig investeringsstøtte til tømmerkaier. 

Men som tidligere omtalt (Skogsveiprosjektet 2009-12), var det en stigende interesse for å få 

gjort noe med tømmerkaiene langs kysten. Dette var hovedgrunnen til at Sintef-rapporten 

(Transport av skogsvirke i kyststrøk, SINTEF A20874) etter initiativ fra Kystskogbruket ble 

utarbeidet i 2011. Som kjent la denne rapporten mye av grunnlaget for at Kystskogbruket 

senere sterkt fokuserte på en økende utbygging av tømmerkaier og oppnådde også stadig mer 

politisk fokus på dette.  Revidert statsbudsjett 2012 ble starten på en ny statlig 

investeringsstøtte til tømmerkaier og følgelig ble spørsmål om bruksavtaler sentralt. 

 

Flerbrukskaien på Drag i Tysfjord er kommunal og staten ved Landbruks- og 

matdepartementet finansierte ca 30 % (4.3 millioner kroner) av den totale kostnaden, se også 

kapittel 4.1. 

Fra Statens Landbruksforvaltning (SLF) sin side ble det stilt en del krav, jfr. plansje 3 under. 

Særlig fikk første punkt om en «avtale» mye fokus i ettertid. Virkesterminalprosjektet ble 

sentral i utarbeiding av denne avtalen. Tysfjord kommunestyre godkjente til slutt en avtale 

som så ble sendt over til Statens Kartverk for tinglysing. I utgangspunktet var avtalen basert 

på at kommunen som den ene part skulle gi en langsiktig bruksrett til skognæringen som den 

andre part. Men Tinglysinga kunne ikke godkjenne begrepet «skognæringen» fordi denne 

andre parten ble for upresis og avslo først søknaden om tinglysing. Etter noen runder og 

utveksling av informasjon ble det til slutt klart at Tinglysinga kunne godkjenne «skogeiere» i 

et definert område som avtalepart med kommunen, se kapittel 8.3.  
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Plansje 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3 Den tinglyste bruksavtalen 

 

2 januar 2013 ble avtalen ved flerbrukskaien på Drag i Tysfjord tinglyst. 

Under følger oversendelsesbrevet (Plansje 4)  fra kommunen og deretter avtalen (Plansje 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Før tilskuddsmidler kan utbetales til søker må det utarbeides en avtale med Tysfjord 

kommune som sikrer skogbruket en langsiktig bruksrett til kaianlegget og regulerer 

bruken av kai og lagringsareal i tilknytning til kaia. 

 Det er et vilkår at kaia prosjekteres og utstyres med 6 m høye stablestøtter for 

mellomlagring av tømmer. 

 SLF legger til grunn at pilotprosjektet gjennomføres i tråd med skissert 

prosjektbeskrivelse og avsluttes innen utgangen av 2013. 

 Det skal til enhver tid være mulig å kontrollere at midlene er brukt i tråd med 

forutsetningene slik at dette kan kontrolleres av SLF eller Riksrevisjonen. 

 Innen utgangen av 2013 skal det leveres sluttrapport for prosjektet, samt regnskap. 

Regnskapet skal settes opp slik at det kan sammenlignes med kostnadsoverslaget 

som ligger til grunn for tilsagnet.  

 SLF forutsetter at resultater og erfaringer fra pilotprosjektet kan formidles og gjøres 

tilgjengelig for alle relevante miljøer og målgrupper. 

 Dersom prosjektet ikke gjennomføres i tråd med forutsetningene og gitte vilkår, eller 

dersom plan som ligger til grunn for prosjektet endres uten forhåndssamtykke, kan 

SLF kreve hele eller deler av beløpet tilbake.  

 Fylkesmannen i Nordland utbetaler tilskuddet etterskuddsvis med bakgrunn i 

anmodningsbrev fra Tysfjord kommune. Tysfjord kommune kan anmode om 

delutbetaling av tilskudd på bakgrunn av statusrapport.  
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Plansje 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversendelsebrevet; 

Statens kartverk 

Tinglysingen 

v/ Wenche Sørum 

3507 HØNEFOSS       dato og logo  

Tinglysing av erklærings i tilknytning til Tysfjord kommens industri- og tømmerkai på 

Drag 

Viser til tidligere søknad datert 09.09.2013 og svar fra dere datert 13.09.13 (vedlegg 1). 

Viser også til telefonsamtaler i ettertid med Kystskogbruket sin representant Helge 

Kårstad. 

 

Vedlagte erklæring (vedlegg 2) om bruksrett til Tysfjord kommune industri- og 

tømmerkai på Drag, gnr. 60 bnr. 335 i Tysfjord kommune bes tinglyst. Dette i henhold til 

vedtak i Tysfjord kommunestyre i møte 26.06.2012 sak 61/12. 

Vi har nå endret noe på innholdet i erklæringen, dvs. det er tydeligere presisert hvem som 

er partene. Det er som før Tysfjord kommune som gir en bruksrett på kaien. 

Den andre parten og parten som mottar bruksretten er «Skogeierne i Nord Salten og her 

representert ved sine og til enhver tid gjeldene medlemsorganisasjoner». I dag 

gjelder dette f.eks. Allskog, Statskog og Norskog men disse organisasjonene vil 

erfaringsmessig endres noe over tid og nye kan oppstå. 

Tillegges må også at skogeierne i Nord Salten normalt vil engasjere de til en hver tid 

eksisterende kjøpere/ selgere av skogsvirke i regionen til å omsette virket og som da 

normalt vil bli transportert over kaien. I dag er disse kjøpere/ selgere av skogsvirke f. eks. 

Allskog, Neg skog, SB-skog og Nortømmer. 

 

Dersom noe er uklart, ta gjerne kontakt med undertegnede eller Helge Kårstad 

(48020261) 

Mvh 

Per Arne Rahka 

Tysfjord kommune/ skogmester 
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Plansje 5 
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9. Møter, foredrag og anna info 

 

9.1 Møter og foredrag 

 

Prosjektleder har i perioden deltatt i svært mange møter (dags/ halvdagsmøter) i fylkene Vest 

Agder til og med Tromsø, på Gardermoen og i Oslo. På de fleste møtene har tema vært både 

tømmerkai og skogsvei, - en del har bare vært virkesterminal/tømmerkai.  

Under er en oversikt over de viktigste møter der prosjektleder har informert/ orientert om 

virkesterminaler ved sjø. 

 

09.01.13  Kaimøte Lindås, orienteringer 

11.01.13  Kaimøte Kaupanger, orienteringer 

16.01.13  Regionmøte Skognæringa Kyst, orienteringer 

25.01.13  Møte i Bergen i samarbeid med Innovasjon Norge Tre og Samfersel, Lindås og 

Kaupanger tømmerkai 

12.02.13  Møte i LMD, orientering om status for tømmerkaiene 

27.02.13  Fylkesmannen i Møre og Romsdal sin samling i Ørsta, informasjon 

20.03.13  Skognøringa Kyst, orientering om status 

02.05.13  AU Skognæringa Kyst på Gardermoen, orienteringer 

22.05.13  Møte i styringsgruppa og Skognæringa Kyst, orientering om status 

29.05.13  Årsmøte i Skogselskapet i Rogaland, foredrag/ informasjon 

05.06.13  Skog og Tre, Gardermoen; Foredrag: «Behov for investeringer i kaier» 

14.08.13  Møte på Malo tømmerkai, invitert av eier, orienteringer 

21.08.13  Regionalt møter om virkesterminaler ved sjø, Stavanger 

22.08.13  Regionalt møte om virkesterminaler ved sjø, Tromsø 

26.08.13  Regionalt møte om virkesterminaler ved sjø, Trondheim 

27.08.13  Møte Lindås kommune om Eidsnes tømmerkai, informasjon 

28.08.13  Opning av Mosjøen virkesterminal, deltakelse 

3-4.09.13 SLF- samling i Molde, foredrag og orienteringer 

16.09.13  Møte i fylkeskommunal gruppe i Kystskogbruket, informasjon 

17.09.13  Veiplanleggersamling på Eid, foredrag/ orienteringer 

18.09.13  Møte Førde om trekai i Lindås eller Kaupanger 

19.09.13  Møte fylkesmannsgruppa på Gardermoen, orientering 

25.09.13  Møte i Mandal, Mandal Havn, informasjon 

27.09.13  Møte om kaier i Bodø, - innkalt av fylkeskommunen i Nordland 

28.10.13  Opning av Drag virkesterminal i Tysfjord, foredrag 

11.11.13  Møte SLF, orientering om virkesterminalprosjektet m.m. 

29.11.13  Årsmøte i Møre og Romsdal Skognæringsforum, foredrag 

03.12.13  Skognæringa Kyst og styringsgruppa på Værnes, orienteringer 

05.12.13  Møte fylkesmannsgruppa i Kystskogbruket, orienteringer 
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08.01.14  Møte Malo kai, invitert av eier for div. orienteringer 

16.01.14  Styremøte Skognæringa Kyst og styringsgruppa, orienteringer 

20.02.14  Møte med statsråd Listhaug i Ørskog, invitert av Møre og Romsdal 

Skognæringsforum for å holde et foredrag 

11.03.14  Veiplanleggersamling Honne, orienteringer om m.a tømmerkaier 

 

 

 

9.2 Annen info 

 

Prosjektleder har bidratt med en del fagstoff om virkesterminaler ved sjø til diverse aviser og 

nettaviser. Det er også direkte levert en del faginfo om virkesterminaler ved sjø til politikere. 

 

Prosjektleder har produsert totalt 29 oppslag på nettsida til Kystskogbruket med tema 

virkesterminaler ved sjø i løpet av perioden 01.01.13 – 31.03.14. Disse er (original 

overskrift): 

12.03.13   Arbeidet i gang på fleirbrukskaia i Tysfjord 

10.04.13   Blir Kaupanger og Eidsnes tømmerkai bygd i tre ? 

17.04.13   25 millioner kroner er nå tildelt 5 tømmerkaier 

30.04.13   Kystskogbruket og regjeringens tiltakspakke 

10.05.13   Fraktar sjøveien; minst ein million kubikk med tømmer 

03.06.13   Dragterminalen i Tysfjord i rute 

03.06.13   Åpning i Mosjøen havn KF 

09.06.13   Nybrotsarbeid i spennlaminat 

25.08.13   Mykje folk samla i Stavanger, Tromsø og Trondheim 

28.08.13   Else-May Botten opna Mosjøen Virkesterminal 

06.09.13   Entusiastisk start på kaiplanlegging 

26.09.13   Tømmeret frå land til sjø 

28.09.13   Sjøtransport av tømmer i Nordland 

14.10.13   Aukar med 50 millionar kroner 

20.10.13   Opning av tømmerkaia på Drag i Tysfjord 

29.10.13   "Ei viktig fleirbrukskai" sa fylkesråd Arve Knutsen 

30.10.13   Vil investere 370 millioner kroner i tømmerkaier 

18.11.13   Rogaland Skognæringsforum prioriterar Søndenåneset tømmerkai i Vindafjord 

04.12.13   Namsos, Molde og Lindås prioriterte tømmerkaier i kystskogfylka 

11.12.13   Vil etablere selskap for flytande tømmerkai 

13.12.13   Hagland Shipping fraktar stadig meir skogsvirke 

15.12.13   Nedlagde ferjeleier kan bli tømmerkaiar 

15.01.14   Tømmerkaia i trelastbyen 

20.01.14   Sikrar skogeigarane ein langvarig bruksrett til kai 

30.01.14   Vil ikkje betale for å legge til kai 
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16.02.14   Du kan søkje om statlege tilskot til tømmerkaier også i 2014 

03.03.14   Ynskjer fleirbrukskai i Nordreisa 

05.03.14   Morten Ørsal Johansen til Kystskogkonferansen 

22.03.14   Ei kjempesak for Namsos og Namdalen 
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10.  Regnskap 

Prosjektet er finansiert av Statens Landbruksforvaltning (kr 600 000,-), Skognæringa Kyst (kr 

30 000,-) og fylkene i Kystskogbruket (kr 530 000, - etter vanlig prosentfordeling), til 

sammen kr 1 130 000,-. Dette har utgjort 70 % stilling i hele 2013 og 100 % stilling i 1. 

kvartal 2014 (januar, februar og mars) 

Den andre del av stillingen (30 %) i 2013 har vært som prosjektleder for «Skogsveiprosjektet 

2013». Rapport om dette prosjektet er levert 18.02.14 og ligger på nettsiden til kystskogbruket 

under «Dokumenter». 

Regnskapet er ført av Nord Trøndelag Fylkeskommune v/ Mære landbruksskole. 

 

Regnskapet er godkjent av styringsgruppen for prosjektet på møte i Bodø 4. juni 2014.   

 

 

Bodø  04.07.14 

 

Helge Kårstad   Harald Nymoen 

Prosjektleder   Leder prosjektstyret  

      for Virkesterminaler i Kystskogbruket (01.01.13-31.03.14)   

     


