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Norges mest miljøvennlige havn



Visjon og Strategi

• Karmsund Havn
• Larvik Havn
• Oslo Havn (Verden)
• Bergen Havn
• Trondheim Havn
• Drammen Havn
• Kristiansand Havn
• Risavika Havn
• Moss Havn
• etc…..



“People can’t respond to information they don’t have.” 
(Meadows, 1998)

Det moralske imperativet ved
bærekraftig utvikling

eller

Business as usual?



Utfordringen
• Økte krav og forventninger

• Usikkerhet 

• Unøyaktig informasjon 



Hva med det 
åpenbare?

• Klimaforandringer 

• Areal begrensninger

• Befolkningsvekst og endret demografi 

• Behovet for å takle forurensning av luft, vann og 
grunn 

• Reguleringsmål 

• Politiske mål, f.eks. SDG, de-carbonization

• Kunstig intelligens, blokkjede og automatisering 

• Verdier og etikk 

Er Business as usual levedyktig 

for havnene om 5/10/25/50 år? 



PEPI Modellen

• Et strategisk verktøy

• Et multidimensjonelt rammeverk

• En strategisk tilnærming



Den konseptuelle PEPI -modellen med detaljerte handlinger av elementet i luftforurensning forstørret.



De generelle målene for PEPI 
modellen er:

• Bidra til en miljøvennlig og bærekraftig 
beslutningsprosess for havner

• Forbedre havnepolitikk, plan og 
programkvalitet

• Styrke og legge til rette for havners 
miljøvurderinger

• Fremme nye metoder for å ta 
beslutninger i havnen

• Visuelt og Transparent



Resultatet

• Hver havn er unik 

• Miljømåling av havner er komplisert 

• Dårlig definisjon av miljømessige KPI -er 

• Det er et større sprik i havnemiljøkunnskap 

• Det er behov for et systematisk og forståelig rammeverk 



PEPI -modellen som brukes i en strategisk 
tilnærming har tre veldig konkrete mål: 

• Integrasjonsfunksjonen

•Vurderingsfunksjonen

•Valideringsfunksjonen 



PEPI kan bidra til : 

• Et strategisk syn innenfor et bærekraftig rammeverk

• Å identifisere, velge og begrunne miljø- og 
utviklingsmål

• Oppdage strategiske miljøutfordringer og muligheter 
i havna 

• Sikre deltakende og transparente prosesser

• Fremme integrerte beslutninger 

• Visualisering



Neste fase

• Testing i virkeligheten 

• Implementering

• Operasjonalisering

• Indikatorpilot 

• Interaktiv modell 

• WWW



The port–city interface model of Norcliffe et al. (1996)

FORHOLDET MELLOM HAVN OG KOMMUNE/EIER

“Port-City Symbiotic Collaboration in Norway” by Joanne Gamiao 2022



Forholdet mellom havn og kommune/eier

• Ustabilt forhold mellom havn og kommune
– Uklar kommunikasjon
– Upresis rollebevissthet
– Manglende samarbeid
– Politisk påvirkning
– Arealbruk
– Miljøspørsmål som støy/trafikk



Samarbeid er oppnåelig

• Tett dialog og samarbeid

• Tydelig roller

• Anerkjennelse av kompetanse

• Felles visjon/strategi (feks. miljø)

• Bærekraft som utgangspunkt

• Godt utgangspunkt for samarbeid er:

– Forpliktelse til samarbeid

– Ærlighet i kommunikasjon

– Tillit til å skape verdier for hverandre



Takk for oppmerksomheten!
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