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Utgivelsesplan 2020

Nr. 
Materiellfrist 
annonser

Utgivelse

1 27.01 20.02

2 06.04 30.04

3 25.05 18.06

4 10.08 03.09

5 28.09 15.10

6 16.11 10.12

Standard rubrikk 55 x 30 mm Pris: 1 250,-

Send dine forbindelser en  
julehilsen i Havnemagasinet

For spesialoppføringer (mål og pris), kontakt
Hilde Holtekjølen på tlf. 901 27 006
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1/1 side
190x265 mm

Utfallende
210x297 mm

+3mm ekstra til beskjæring

Oppslag
420x297

+3mm ekstra til beskjæring

1/2 side
190x130 mm

Utfallende
210x145 mm

+3mm ekstra til beskjæring

1/4 side
92x130 mm

1/2 side
92x265mm

Utfallende
104x297 mm
+3mm ekstra 
til beskjæring

1/4 side
190x63 mm

1/3 side
190x85 mm

ANNONSESALG:

HILDE HOLTEKJØLEN

A2media
hilde@a2media.no
Tlf: +47 901 27 006

ANNONSEMATERIELL:

Annonser leveres som 
høyoppløst trykkferdig 
pdf (med embedded fonts).
3 mm utfallende.

ANNONSEPRISER:

Oppslag: 29 900,-
1/1-side: 17 500,-
1/2-side: 12 000,-
1/4-side: 7 900,-
4. omslag: 19 900,-
2. omslag: 18 900,-

Standard rubrikk 
Leverandøroversikt 
kr 7 800,- pr år 
Havneoversikten 
kr 6 800,- pr år

REDAKSJON:

Redaktør/daglig leder:
André Hagen
andre@havnemagasinet.no
Tlf: +47 46 77 50 50

UTGIVER:

Havnemagasinet AS
Fageråsen terrasse 27
8624 Mo i Rana

VÅRE LESERE

Når du annonserer i Havnemagasinet når du mange viktige beslutningstakere. Leserne av 
Havnemagasinet har høy interesse for sjøtransport, havn og havnedrift.
Her er et lite utvalg av de du når ved å bruke Havnemagasinet som annonsekanal:

HAVNEMAGASINET 
DISTRIBUERES TIL 
BESLUTNINGSTAKERNE I 
ALLE HAVNER I 
NORGE, SVERIGE OG DANMARK.



VIL DU BLI ABONNENT?

Havnemagasinet utkommer kun 
i abonnementsform. Dette betyr 
at bladet ikke er å få i løssalg.
Bladet distribueres blant annet 
til alle havner i Norge, Sverige 
og Danmark.
I tillegg til dette har vi mange 
abonnenter innen offentlig 
forvaltning, transportkjøpende 
vareeiere, speditører og 
leverandørindustri til havn.
Alle som jobber med havn eller 
er engasjert i havn på en eller 
annen måte skal kunne ha nytte 
av å lese det vi skriver om.
Abonnement på Havnemagasinet 
er fradragsberettiget som 
faglitteratur.

For å bestille abonnement på Havnemagasinet kan 
du ringe vår abonnementsavdeling på telefonnr.

abonnement@havnemagasinet.no

+47 469 41 000
eller sende en e-post til
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Geir Berg

Ålesund, Trondheim eller Bodø med bil 

eller bane, for videre transport med skip. 

Vareeierne skylder på at sjøtransporten 

ikke er rask nok eller presis nok. Mest 

overføringspotensial synes det å være 

for byggevarer av ymse slag dersom 

aktørene blir mer konkurransedyktige 

dør til dør. Når det nordgående godset 

faller bort blir det også dyrere transpor-

ter for det sørvendte godset. I et prosjekt 

for Osloregionen har jeg beregnet at det 

i 2018 ble fraktet ca. 1,9 mill. container-

enheter (TEU) på avstander over 300 km 

innenriks i Norge, basert på statistikk 

fra SSB og TØI. Utgangspunktet er en 

antatt tonnasjevekst på 1,8 % per år 

siden 2012. Sjøtransportens andel er 

henimot ubetydelig:

Tiltak for godsoverføring

Det trengs en dypere, markedsbasert 

analyse av hva som kan gjøres for å 

få mer innenriks, ensartet stykkgods 

på kjøl. Det er behov for flere tiltak 

enn økonomiske støtteordninger til 

rederiene. Man kan begynne med så 

enkle grep som å markedsføre rutetil-

budet innenriks i en felles database, 

f.eks. i regi av Shortsea Promotion 

Center, som havnene og rederiene 

linkes til. De fleste vareeierne har et 

bil- og banebasert transportnettverk 

som hovedleverandør for distribusjon 

i hele landet, uavhengig av geografi. 

Sjøtransporten får ikke tak i godset. 

Kort leveringstid er et mantra. Ideelt sett 

burde det være regionale strategier for 

samordnet gods- og næringsutvikling 

da ingen regioner er like. Norge har 

en mye høyere sjøtransportandel enn 

landene rundt Østersjøen som det er 

naturlig å sammenligne med. De største 

varevolumene i Norge er tørrbulk som 

fraktes med skip. Dersom mer av dette 

godset containeriseres vil det ytterligere 

forsterke veksten i lastebiltrafikken. 

Tiltak for å bremse veksten i lastebil-

trafikken over lange avstander dreier 

seg like mye om vilje som om evne. Det 

dreier seg også om å spre de positive 

historiene der gods overføres fra vei 

til sjø, samt å vise at gevinsten er mer 

enn reduserte Co2 utslipp. Her kan alle 

være mer synlige enn i dag.  
n

Godsoverføring –  

tiltakene som forsvant?

Gods som transporteres over lange avstander overføres fra 

sjø- og banetransport til veitransport i betydelig omfang. Siden 

2012 har andelen stykkgods i containere med skip og tog over 

300 km blitt redusert fra ca. en tredjedel av dette langreiste 

godset til ca. en fjerdedel. 

AV GEIR BERG, FLOWCHANGE AS

Sjøtransporten er marginalisert. 

Det trengs tiltak for å snu den negative 

trenden for innenriks containertrafikk 

med skip. 

På dagsorden i mange år

I Nasjonal transportplan 2018-2029 

er ett av tre hovedmål i godskapitlet å 

overføre gods fra vei til sjø og bane over 

lange avstander. Det er i første rekke 

containertrafikken over 300 km som er 

målgruppen, selv om det også kan være 

en direkte konkurranseflate mellom 

transportmidlene på kortere avstan-

der og for andre lastbærere. Temaet 

har vært på dagsordenen i mange år. 

I praksis er det mest et spørsmål om å 

dempe veksten i lastebiltrafikken over 

lange avstander. I 2014 beregnet TØI at 

maksimalt 10 % av lastebiltrafikken kan 

overføres til sjø- eller banetransport, 

tilsvarende ca. 35 % av veitranspor-

tene over 300 km. Analysen ble gjort 

med utgangspunkt i trafikkdata for 

2012/2013. Denne konklusjonen var en 

kalddusj for mange. Etterpå har priori-

teringene gått mer i retning av å legge 

til rette for at alle transportformer blir 

mer effektive, sikre og miljøvennlige. 

Innfasingen av modulvogntog på bred 

front gjør ikke tilværelsen enklere for 

rederiene og baneoperatørene.

Ikke bare et spørsmål om Co2

I alle analyser siden 2014 i regi av aka-

demia har konklusjonen vært at det er 

begrensede klimagevinster å hente ved 

økt sjø- og banetransport sammenlignet 

med innfasing av nye energibærere. 

Spørsmålet er imidlertid hvor fort ener-

gikonverteringen går og om alle eggene 

skal legges i teknologikurven. Det er lite 

oppmerksomhet rundt at mer sjø- og 

banetransport gir samfunnsnytte ut 

over reduserte Co2 utslipp. Bidrag til 

næringsutvikling, reduserte trengselsef-

fekter på veiene og demping av andre 

ubehagelige faktorer rundt de lange 

veitransportene må også tas i betrakt-

ning. Siden 2012 har tungtrafikken på 

euroveiene økt med mer enn 20 %. I 

Nordland er stedvis økningen over 30 

%. Spesielt i det sentrale Osloområdet 

vil veksten i tungtrafikken i veinet-

tet merkes i økende omfang. Dersom 

tungtrafikkutviklingen fortsetter som 

nå i E6 korridoren mellom Moss og 

Gardermoen vil personbiltrafikken 

i 2030 måtte reduseres med henimot 

en tredjedel for å opprettholde samme 

trafikkbilde som i dag. 

Sjøtransporten taper 

markedsandeler innenriks

Det finner sted en gradvis containeri-

sering av godset i vårt råvarebaserte 

næringsliv. Denne utviklingen vil fort-

sette i årene som kommer. Samtidig 

har produksjonsbedrifter blitt lagt ned 

i betydelig omfang. Sjøtransporten 

har en gledelig utvikling i importen 

av gods fra europeiske destinasjoner. 

Den samme positive trenden er ikke 

synlig i containertrafikken innenriks. 

Her meldes det om at gods overføres 

til vei i betydelig skala, noe havnesta-

tistikken viser:

Også rederiene overfører gods til vei-

transport for å opprettholde lønnsomhet 

og kundeforhold. Ifølge en speditør i 

Bergen er det ikke lenger lønnsomt å 

frakte stykkgods mellom Bergen og 

Trondheim med skip i konkurranse 

med lastebil og tog, selv om skipet har 

en avstandsfordel. Avstanden må være 

enda lenger for at det skal lønne seg. 

En antatt halvering av Hurtigrutens 

godskapasitet i 2021 vil heller ikke bidra 

til at de små og mellomstore kundene 

langs kysten velger sjøveien.

Markedsandelen 

er på et kritisk nivå

Containertrafikken innenriks er under 

10 % av containertrafikken utenriks 

med skip. Ingen av detaljhandelskje-

dene bruke sjøtransport i vesent-

lig omfang. Tidligere ble gods 

fraktet fra Osloområdet til 

Geir Berg er prosjektleder for utarbeidelse 

av et kunnskapsgrunnlag om gods og logis-

tikk for Osloregionen (5 fylker og 83 kom-

muner). Blant arbeidspakkene er utarbei-

delse av forslag til tiltak for godsoverføring 

til skip og godstog. Geir er partner i 

Flowchange som bistår offentlige og private 

bedrifter med utvikling av grønne og effek-

tive varekjeder. Han kan kontaktes på epost 

gb@flowchange.no for ytterligere dialog. 
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Bruk av ny teknologi – 

implementering av personvern

Personvern er også et relevant kriterium 

når nye systemer og ny teknologi skal 

tas i bruk i norske havner. 

Det kan dreie seg om å ta i bruk noe 

helt nytt, eller evt. kun et bytte av leve-

randør eller programvare, for eksempel 

for standardoppgaver som e-post, fak-

turering, lagring eller arkivering. Det 

avgjørende for hvilken plass GDPR skal 

gis i slike prosjekter beror på i hvilken 

utstrekning systemet eller teknologien 

involverer behandling av personopp-

lysninger, og hvor omfattende og «pri-

vat» den personlige informasjonen som 

behandles er. 
Et eksempel på dette kan være inn-

føring av såkalt smart kameratek-

nologi. Havnemagasinet omtalte et 

eksempel på dette i sin utgave 1/2019 

(Termiske kameraløsninger kan redde 

liv i havneområdet). 

Ulike former for videoanalyse kan 

kartlegge hva slags objekter som er i 

bildet, utløse alarmer basert på hvor 

og hvordan objektene beveger seg og 

gjenkjenne ansikter. Dette kan brukes 

til å oppdage når noen klatrer over et 

gjerde eller krysser et punkt, telle men-

nesker eller analysere bevegelser på en 

arbeidsplass eller offentlig sted. 

Bruk av slik teknologi krever særlige 

vurderinger av hvilken betydning bruk 

av et nytt system har for de berørtes 

personvern. 
Noen ganger kan vurderingen gjøres 

kort fordi det viser seg at systemet ikke 

involverer personopplysninger. Det er 

for eksempel tale om bruk av et varme-

søkende (termisk) kamera, hvor det ikke 

er mulig å identifisere enkeltpersoner 

som fanges opp. Det er likevel viktig av 

personvernet berøres i prosjektfasen, og 

vurdering av om det behandles person-

opplysninger dokumenteres. 

Når teknologien involverer 

personvernspørsmål

I andre sammenhenger kan system 

vise seg å ha stor innvirkning for noens 

personvern. Et eksempel er kamera 

som tar i bruk ansiktsgjenkjenning 

(biometrisk data) for å gi adgang til et 

område. Biometriske opplysninger som 

behandles med formål å identifisere 

en fysisk person regnes som en særlig 

kategori av personopplysninger som 

er underlagt strengere krav til lovlig 

behandling. Innføring av slike verktøy 

krever dermed nøye overveielser og 

tilsvarende dokumentasjon. n

EUs personvernforordning GDPR (General Data Protection 

Regulation, EU) 2016/679) ble norsk lov den 20. juli i fjor. 

Reglene medfører større ansvar for den enkelte virksomhet til 

å sette seg inn i og vurdere lovlighet ved behandling av person-

opplysninger, oppfylle de registrertes rettigheter og være i 

stand til å dokumentere (bevise) at virksomheten har gjennom-

ført tiltak for å etterleve personvernforordningen.

AV ELISABETH KRAUSS-SVENSRUD, 

ADVOKATFULLMEKTIG

Hvordan står det til med norske hav-

ners etterlevelse av GDPR ett drøyt 

år etter at reglene begynte å gjelde i 

Norge? 
Advokatfirmaet Østgård har i flere 

år arbeidet for en rekke norske havner, 

og i den senere tid også med person-

vernspørsmål. Etter hva vi erfarer, har 

mange norske havner arbeidet hardt for 

å sikre etterlevelse av GDPR. 

Likevel er det nok flere som ikke er 

helt i mål med de aktivitetene som var 

planlagt. Hvis slike halvferdige GDPR-

prosjekter ikke fullføres er det en dårlig 

utnyttelse av tid og penger som allerede 

er brukt på prosjektet. Et halvferdig 

GDPR-prosjekt er heller ikke tilstrekke-

lig for å ivareta ansvaret som behand-

lingsansvarlige etter GDPR.  

Andre havner har kanskje 

ennå ikke kommet i gang med 

sitt arbeid for å sikre GDPR-

etterlevelse. 
Det kan være at disse opplever at risi-

koen for å bli tatt av Datatilsynet er liten. 

Når GDPR nå har satt seg, og Datatilsy-

net har lagt bak seg det første hektiske 

året med nytt regelverk, har Datatil-

synet selv uttalt at det vil prioritere 

flere tilsyn i tiden fremover. Risikoen 

for å bli kontrollert av Datatilsynet er 

derfor klart tilstede, og sannsynlig-

vis økende, i tiden framover. Praksis 

fra det siste året hvor GDPR har vært 

gjeldende viser også at konsekvensen 

ved å ikke følge regelverket kan være 

overtredelsesgebyr i million-klassen. 

Som eksempler kan nevnes at Data-

tilsynet her hjemme har sanksjonert 

Bergen kommune med en bot på 1,6 

millioner kroner for manglende sikker-

het i skolers IT-systemer. Datatilsynet 

har også varslet bot til Oslo kommune 

på 2 millioner kroner etter at det ble 

funnet en stor sikkerhetsbrist i Skole-

melding–appen. I tillegg har datatilsyn 

i både Danmark, Nederland, Polen og 

Portugal gitt eller varslet bøter på over 

2 millioner kroner for brudd på slette-

plikt, informasjonsplikt og manglende 

sikkerhet.
En annen grunn til at noen havner 

ennå ikke har kommet i gang med sitt 

arbeid for å sikre havnas etterlevelse 

av GDPR kan også skyldes at GDPR er 

et omfattende EU-regelverk, som opp-

leves krevende å sette seg inn, særlig 

i den hektiske arbeidshverdagen som 

mange havner står i. Oppgavene som må 

gjøres gjennom GDPR skiller seg også 

stort fra havners kjernedrift som gjerne 

består av lossing, utbygging eller annen 

prosjektering. Arbeidet med GDPR kan 

derfor ha blitt utsatt på ubestemt tid. 

En slik tilnærming gjør imidlertid 

havnene dårligere rustet for å håndtere 

henvendelser fra kunder, samarbeids-

partnere og andre enkeltpersoner. En 

åpenbar effekt av GDPR er at samfun-

net nå har høyere forventning til at 

alle virksomheter opptrer i samsvar 

med personvernreglene. Personvern 

har blitt et brukerkrav, og havner som 

ønsker å sette sine kunder og brukere 

i sentrum må forstå innholdet i GDPR 

og følge reglene. Kontroll med hvordan 

personopplysninger behandles og ruti-

ner for hvordan forespørsler og andre 

henvendelser løses er derfor viktig for å 

sikre at allmennheten har tillit til at nor-

ske havner drives lovlig og profesjonelt. 

En del norske havner opplevde kan-

skje også at «drivet» ble borte da GDPR 

trådte i kraft uten at det fikk noen umid-

delbare konsekvenser for dem. Det kom-

mer imidlertid stadig nye avklaringer 

gjennom veiledninger og praksis fra 

Datatilsynet, andre europeiske tilsyns-

myndigheter og EUs Personvernråd. 

Det gjelder derfor å følge med.

Kameraovervåking

Et eksempel på dette er Personvernrå-

dets (European Data Protection Board) 

nye retningslinjer om behandling av 

personopplysninger ved kameraovervå-

king under GDPR. Kameraovervåking 

er et utbredt verktøy i norske havner, 

og brukes blant annet til å sikre ISPS-

områder, ivareta sikkerhet og motvirke 

kriminalitet og gi live-informasjon om 

værforhold og annen aktivitet i havnene.

Retningslinjene fra Personvernrådet 

skal sørge for større klarhet rundt kra-

vene til kameraovervåkning og sikre lik 

praksis for virksomheter som bruker 

overvåkingskameraer i hele EU og EØS. 

For eksempel inneholder retningslinjene 

avklaringer knyttet til lagringstid, slet-

teplikt, ansiktsgjenkjenning og varsling 

av at overvåking finner sted. 

For norske havner er det viktig å følge 

med på slike avklaringer om hvordan 

GDPR-reglene skal praktiseres. Særlig 

gjelder det ved behandling av personopp-

lysninger ved kameraovervåking, fordi 

dette er en behandling de fleste havner 

foretar i større eller mindre utstrekning. 

Men andre avklaringer, for eksempel 

knyttet til valg av rettslig grunnlag og 

generelt krav til sikkerhetstiltak og 

dokumentasjon, er også relevant. Det 

ventes også nye og skjerpede regler 

innen direkte markedsføring og bruk av 

informasjonskapsler når forordning for 

personvern og elektronisk kommunika-

sjon (ePrivacy Regulation) vedtas i EU. 

Ett år med GDPR – status

for norske havner

Elisabeth Krauss-
Svensrud er tidligere juri-
disk rådgiver i Datatilsynet 
og advokatfullmektig i tek-
nologiavdelingen til 
Advokatfirmaet DLA Piper. 
Hun har særlig ekspertise 
knyttet til de grunnleg-
gende vilkårene for lovlig 
behandling av personopp-
lysninger, og har erfaring 
med gjennomføring av 
GDPR-prosjekter for både 
offentlige og private virk-
somheter. I dag jobber 
Elisabeth Krauss-
Svensrud som advokatfull-
mektig i Advokatfirmaet 
Østgård i Tromsø med råd-
givning for små og mel-
lomstore bedrifter særlig 
innenfor rettsområdene 
personvern, kontrakter og 
fast eiendom.

ADVOKATFIRMAET ØSTGÅRD HAR BISTÅTT FLERE NORSKE HAVNER MED Å SIKRE GDPR-

ETTERLEVELSE. VÅRE RÅD TIL NORSKE HAVNER ER SOM FØLGER:  

�� Hvis havnen ikke er kommet i gang med å 

sikre etterlevelse av GDPR, er det ikke for 

sent å begynne nå – men tiden er overmo-

den. Første steg er å kartlegge hvordan hav-

nen behandler sine personopplysninger. 

�� For GDPR-prosjekter som allerede er igang-

satt må status gjøres opp. Hvis prosjektet 

ikke er fullført, må man sette nye og realis-

tiske frister for å fullføre og tilføre nye res-

surser om nødvendig.

�� Sørge for at det er god nok kunnskap om 

GDPR i virksomheten og legge en plan for 

hvordan havnen best kan sikre sin GDPR-

etterlevelse over tid. Vårt råd er å ha dedi-

kerte ressurser til dette (personvernombud 

eller annen person), som tilegner seg nød-

vendig kunnskap og erfaring over tid. 

�� Sørge for jevnlig (f.eks. årlig) rapportering 

om status på personvernområdet til havnens 

ledelse.

�� Åpenhet og informasjon om hvordan per-

sonopplysninger behandles i virksomheten 

er grunnleggende for å ivareta GDPR. Sørge 

derfor for å ha en oppdatert og tydelig 

personvernerklæring enkelt tilgjengelig på 

havnens nettside. - VALG AV KORRIDOR 
ER AVGJØRENDE
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Havne-
magasinet 

utkommer med 6 
utgaver pr. år.

Et årsabonnement 
koster kr 700,-

(Utenfor Norge:  
kr 900,-)




