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BAKGRUNN 
 

Nordreisa kommune er inne i et viktig arealplanarbeid der målet er å få til en 

kvalitetsmessig god plan som tar hensyn til alle forhold som omfatter arealbruk i vår 

kommune. 

I den forbindelse ønsker kommunen å avklare hvorvidt det er grunnlag for å sette av areal 

til en dypvannskai i Nordreisa. Nordreisa kommune ønsker å få gjennomført en forstudie 

for å avklare grunnlaget for videre prosess i arealplan, reguleringsplan for etablering av 

en dypvannskai i Nordreisa.  

Nordreisa har i dag et kaianlegg i Sørkjosen, som ikke er egnet for innseiling med båter 

som er større en 80 meters lengde. Behovet for kystareal med infrastruktur for båter over 

80 meter er økende.  

Nordreisa kan utvikles til et viktig transport- og logistikk-knutepunkt med en 

dypvannskai. Utbyggingen av en dypvannskai kan være bidra til maritim/industriell 

næringsutvikling i region og i nordområdene. 

Denne markedsundersøkelsen skal identifisere hvilke vurderinger bedrifter gjør av en 

tenkt dypvannskai, og hvilke ringvirkninger som vil skapes. Resultatene danner grunnlag 

for hvilke retninger forprosjektet skal vinkles, og gir også grunnlag for de endelige 

anbefalinger til oppdragsgiver. 

 

RESPONDENTER OG RESPONS 

 

Respons 
184 bedrifter fikk tilsendt et spørreskjema via internett.  Av disse har 45,6 % (84) av 

respondenter besvart hele undersøkelsen, og respondenter 7 % (13) har besvart deler av 

undersøkelsen. Dette vurderer vi som en god respons.  

 

Respondenter 
Respondentene besto av kontaktpersoner i 184 bedrifter i Nordreisa kommune.Figur 1 

viser at et flertall av respondentene (54 %) er daglig leder. Videre viser figuren også at 

hele 57 % er eier/aksjonær i bedriften. Det er flere som har flere ulike roller i bedriften, 

noe som spesielt er tilfelle for små bedrifter. 
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Fig.1: Viser hvilken rolle respondenten har i bedriften 

 

Videre ser vi av figur 2 at majoriteten på hele 81 % er menn. Resterende 16 respondenter 

eller 19 % er kvinner. 

 

Fig.2: Viser hvordan respondentene fordeler seg på kjønn 

Tabell 1 viser hvilken bransje respondentene tilhører. Den største andelen på 44 % har 

plassert seg i kategorien «annen bransje». 15,5 % tilhører bransjen «detaljhandel, unntatt 

salg av motorvogner», men den tredje største gruppen er «jordbruk og tjenester tilknyttet 

jordbruk». Resten av respondentene er spredt jevnt over de øvrige bransjene. 

Bransje Respondenter Prosent 

Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk 11 13,1 % 
Fiske, fangst og akvakultur 0 0,0 % 
Produksjon av nærings- og nytelsesmidler 1 1,2 % 
Oppføring av bygninger 1 1,2 % 
Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet 5 6,0 % 
Handel med og reparasjon av motorvogner 2 2,4 % 
Detaljhandel, unntatt salg av motorvogner 13 15,5 % 
Landtransport og rørtransport 8 9,5 % 
Overnattingsvirksomhet 2 2,4 % 
Serveringsvirksomhet 2 2,4 % 
Juridisk og regnskapsmessig tjenesteyting 2 2,4 % 
Annen bransje 37 44,0 % 

I alt 84 100,0 % 

Tabell 1: viser hvilke bransjer respondentene tilhører 
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Av figur 3 ser vi hvor mange ansatte de responderende bedriftene har. Figuren viser at 

bedrifter med 2-4 bedrifter er den største gruppen med en andel på 31 %. Den nest største 

gruppen er bedrifter med over 10 ansatte. Den minste gruppen er bedrifter med 5-10 

ansatte, med 20 %. 

 

Fig.3: viser hvor mange ansatte responderende bedrifter har 

 

I neste figur ser vi at halvparten av respondentene tilhører bedrifter som er lokalisert på 

Storslett. 27 eller 32 % er lokalisert i distriktet for øvrig, mens 19 % er lokalisert i 

Sørkjosen. 

 

Fig.4: viser hvor responderende bedrifter er lokalisert i kommunen 
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BETYDNING FOR NÆRINGSLIVET I NORD-TROMS 
 

I denne undersøkelsen har vi skilt mellom hvilken betydning respondentene mener en 

dypvannskai vil ha i Nord-Troms som region, og hvilken betydning kaien vil ha for 

Nordreisa isolert. Dette for å kartlegge hvorvidt det er ulike oppfatninger om hvilke 

geografiske effekter prosjektet vil ha. I figur ser vi hvilke betydning respondentene mener 

en dypvannskai vil ha for ulike bransjer/funksjoner i Nord-Troms. Skalaen går fra en 

minsteverdi på 1, tilsvarende «ingen betydning», til en maksimal verdi på 6 tilsvarende 

«svært stor betydning». Dette resulterer i gjennomsnittsverdier som er gjengitt i figur 5. 

Det vil si at jo lengere til høyre i figuren gjennomsnittsverdien er plassert, dess større 

betydning mener respondentene dypvannskaien har for bransjen og /eller funksjonen. 

Tilsvarende blir verdier til venstre tillagt mindre betydning.   

 

Figur 5: viser hvilken betydning respondentene mener en dypvannskai har for ulike bransjer i 

næringslivet i Nord-Troms. 1 er laveste verdi på skalaen, og lik «ingen betydning» og 6 er lik «svært 

stor betydning» 

Figur 5 viser at respondentene mener at dypvannskaien har stor til svært stor betydning 

for følgende bransjer/funksjoner: 

 Transport av gods og varer 

 Store entreprenører 

 Bygg- og anleggsbedrifter 

 Lagring og logistikk 
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Videre ser vi av figuren at respondentene mener at dypvannskaien har mindre men over 

middels betydning for de øvrige bransjene. 

I figur 6 ser vi frekvensfordelingen i svarene for kaiens betydning for bransjen/funksjonen 

«transport av varer og gods». Figuren viser at hele 47 % eller nesten halvparten mener at 

kaien vil ha «svært stor betydning» for transport av varer og gods i regionen. Hele 85 % 

mener at kaien har over middels (over karakteren 3) til svært stor betydning. 4 % er 

usikker eller vet ikke hvilken betydning dypvannskaien vil ha for regionen.  

 

Figur 6: viser hvor stor betydning respondentene mener en dypvannskai har for «transport av varer 

og gods» i Nord-Troms. Skalaen går fra 1-6, og figuren viser frekvensfordelingen.   

I figur 7 ser vi frekvensfordelingen for hvilken betydning kaien har for landbruks-

næringen. Her ser vi at 59 % mener kaien har middels til svært stor betydning, mens 35 % 

mener kaien har under middels til ingen betydning. 6 % er usikker på hvilken betydning 

kaien har for landbruksnæringen. 

 

Figur 7: viser hvor stor betydning respondentene mener en dypvannskai har for 

«Landbruksnæringen» i Nord-Troms. Skalaen går fra 1-6, og figuren viser frekvensfordelingen.  
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Figur 8 viser hvor stor andel som har svart «vet ikke» for hvilken betydning kaien har for 

de ulike bransjene. I Figuren kan vi se at det er størst usikkerhet om hvilken betydning 

kaien kan har for «lagring og logistikk» i regionen. 8,3 % har svart «vet ikke» for hvilken 

betydning kaien har for «lagring og logistikk». Videre ser vi at bare 2,1 % har svart «vet 

ikke» for hvilken betydning kaien vil ha for «transport av varer og gods». 

 

 

Figur 8: viser hvor mange % av respondentene som svarer «vet ikke» på spørsmål om hvilken 

betydning de ulike bransjene har for næringslivet i Nord-Troms.  
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Tekstboks 1: viser utsagn om hvilke andre ringvirkninger respondentene mener en dypvannskai vil 

ha for Nord-Troms 

 

 
 

Utsagn fra respondentene om en dypvannskai kan ha andre ringvirkninger for 

næringslivet i Nord-Troms: 

 «Det kan medføre muligheter for etablering av industrivirksomhet som vi i 

dag ikke har. Eksempelvis trevirke, mineralutvinning, sand, grus og pukk, 

foredlingsindustri etc.» 

 «Bygging av ny kraftlinje gjennom Nord Troms» 

 «Alle næringer er avhengig av en velfungerende infrastruktur. Frakt med båt 

er avhengig av havner. Kan vi ikke tilby det går vi glipp av muligheten dette 

gir oss. Skal vi kunne melde oss på i olje/gass eventyret er ei dypvannskai alfa 

omega for denne næringa.» 

 «Oppdrettsaktører» 

 «Mineralnæringen - utskipning fra fremtidige gruver» 

 «Rent vann - potensiell utskipning» 

 «Det vil ha stor betydning for at nord-troms kan utvikle seg i fremtiden. Dette 

må vi få til!» 

 «Vet ikke, det avhenger veldig av øvrig infrastruktur» 

 «Vi har jo ei kai som fungerer i dag med stor nok dybde til 80 meters båter!!» 

 «Vi har nærmeste dypvannskai på Skjervøy - samt Olderdalen og Skibotn. 

Disse er sjelden i bruk. Samtidig er det 18 mil fra Skjervøy inn til Reisa. Det 

er en for lang distanse for større fartøy - blir for kostnadskrevende» 

 «Tror nytteverdien av slik kai vil være liten.» 

 «Regionalt så er det vel andre områder som f.eks. mot Skjervøy som ville 

kunne ha utløst et større potensiale for handel/næring.» 

 «Jeg mener at passasjer transport i form av buss og taxi vil tjene på en slik 

kai. Flyplassen vil få større belegg. Restaurant, uteliv og cafeer vil få 

oppsving» 

 «Økning i passasjerantall ved Sørkjosen lufthavn» 
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BETYDNING FOR NÆRINGSLIVET I NORDREISA 
 

I dette kapittelet ser vi isolert på hvilken betydning respondentene mener dypvannskaien 

har for ulike bransjer og/eller funksjoner i Nordreisa kommune. Figur 9 viser at 

næringslivet i Nordreisa mener at kaien vil ha størst betydning for store entreprenører. 

For store entreprenører har vi en gjennomsnittsscore på hele 5,1 av 6 mulige. Det betyr at 

flertallet mener at kaien har stor til svært stor betydning for store entreprenører.  

 

Figur 9: viser hvilken betydning respondentene mener en dypvannskai har for ulike 

bransjer/funksjoner i næringslivet i Nordreisa. 1 er laveste verdi på skalaen, og lik «ingen 

betydning» og 6 er lik «svært stor betydning» 

Dette underbygges av frekvensfordelingen i figur 9, som viser at hele 43 % av deltakende 

bedrifter har gitt maksimalverdien 6, eller «svært stor betydning». 83 % mener at kaien 

har over middels til svært stor betydning for store entreprenører, mens bare 10 % mener 

kaien har under middels til ingen betydning.   

 

Figur 9: viser en frekvensfordeling hvor stor betydning respondentene mener en dypvannskai har for 

«store entreprenører i Nordreisa. Skalaen går fra 1-6.  
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Tilsvarende fordeling og stor til svært stor betydning mener også de deltakende bedriftene 

kaien har for: 

 Transport av gods og varer 

 Bygg- og anleggsbedrifter 

 Lagring og logistikk 

I figur 10 ser vi frekvensfordelingen over hvilken betydning respondentene mener 

dypvannskaien har for landbruksnæringen i kommunen. Fordelingen viser at et flertall 

mener at kaien har en middels betydning for denne næringen.  

 

Figur 10: viser hvor stor betydning respondentene mener en dypvannskai har for 

«Landbruksnæringen» i Nordreisa kommune. Skalaen går fra 1-6, og figuren viser 

frekvensfordelingen.  

 

Når det gjelder betydningen av en dypvannskai for Nordreisa kommunes næringsliv, ser 

vi av figur 11 at det også er usikkerhet om betydningen for ulike bransjer og/eller 

funksjoner. For kommunen er det relativt stort samsvar med usikkerheten i regionen.  
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Figur 11: viser hvor mange % av respondentene som svarer «vet ikke» på spørsmål om hvilken 

betydning de ulike bransjene har for næringslivet i Nordreisa.  

 

Resultatene viser for øvrig at kvinner er mer positiv til en dypvannskai sammenlignet 

med hva menn er. På spørsmål om hvilken betydning dypvannskaien samlet vil ha for 

næringslivet, ga kvinner en gjennomsnittsverdi på 5,4 på en skala fra 1 til 6. Tilsvarende 

ga menn en karakter på 4,7. I figur 12 ser vi hvordan svarene fordeler seg for kvinner, 

menn, og totalt. Vi ser av figuren at hele 62 % av kvinnene gir karakteren 6 – «svært stor 

betydning», mens 34 % av mennene ga karakteren 6. Ingen av kvinnene gir 

minstekarakteren 1 – «ingen betydning», mens 3 % av mennene gir denne karakteren.    

 

Figur 12: viser hvor mange % av respondentene som svarer «vet ikke» på spørsmål om hvilken 

betydning de ulike bransjene har for næringslivet i Nordreisa.  
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Figur 13 viser gjennomsnittsverdier for hvilken betydning en dypvannskai har for 

Nordreisa. Her er det segmentert etter hvor mange ansatte bedriftene har. Resultatene 

kan tyde på at de med flest ansatte – over 10 – er mer positive til kaien sammenlignet 

med mindre bedrifter.  

 

 

Figur 13: viser gjennomsnittskarakter fra respondentene for hvilken betydning dypvannskaien 

segmentert i forhold til hvor mange ansatte bedriftene har  

 

Videre ser vi i figur 14 gjennomsnittsverdier for hvilken betydning en dypvannskai har for 

Nordreisa, segmentert etter hvor mange bedriftene er lokalisert. Resultatene kan tyde på 

at bedrifter lokalisert i Sørkjosen og på Storslett er mer positiv til kaien, sammenlignet 

med de som er lokalisert andre steder i Nordreisa kommune.  

 

Figur 14: viser gjennomsnittskarakter fra respondentene for hvilken betydning dypvannskaien 

segmentert i forhold til hvor bedriftene er lokalisert 
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Tekstboks 2: viser utsagn om hvilke andre ringvirkninger respondentene mener en dypvannskai vil 

ha for Nordreisa 

 

 

 

 

 

 

Utsagn fra respondentene om en dypvannskai kan ha andre ringvirkninger for 

næringslivet i Nordreisa: 

 «Nordreisa kommune kan satse på olje og gass-utbyggingen som vil komme i 

nord. Se til Hammerfest hva de har fått til der, i 2014 er det syv rigger som 

skal drifte der, og det er bare starten. Hver rigg har tre båter som leverer 

utstyr, det vil si 21 båter, pluss at det går ca en trailer med utstyr til hver 

rigg daglig. Om båten blir lasta lossa fra Nordreisa eller Hammerfest har 

ingen ting og si. Nordreisa ligger strategisk til i forhold Nordland, Troms og 

Finnmark. Det er forespeila at resursene som fins i havet hær nord er like 

stort som i Nordsjøen. Nordreisa kommune bør sette seg litt til hva olje og 

gass gir.» 

 «Oppdrettsaktører» 

 «Skifer og potensielt for gruveindustrien» 

 «Mineralnæringen - utskipning fra fremtidige gruver» 

 «Rent vann - Potensiell utskipning» 

 «Jeg mener at passasjer transport i form av buss og taxi vil tjene på en slik 

kai. Flyplassen vil få større belegg. Restaurant, uteliv og cafeer vil få 

oppsving» 
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VIKTIGE FAKTORER OG HOLDNINGER TIL PROSJEKTET 
 

I figur 16 har vi gitt respondentene en del påstander som de har tatt stilling til. For disse 

påstandene har de deltakende bedriftene respondert på en skala fra 1-6. Karakteren 1 

betyr at respondenten er «helt uenig» i påstanden, mens karakteren 6 betyr at 

respondenten er «helt enig» i påstanden. En karakter på 3,5 er midt på skalaen, og viser at 

respondentene er verken enig eller uenig i påstanden.  

Resultatene i figur 16 er relativt tydelig. Respondentene er enig eller helt enig i følgende 

påstander: 

 Nordreisa har store naturressurser som på sikt vil dra nytte av en slik 

dypvannskai, slik som mineraler, sand og grus, etc 

 Nord-Troms har store naturressurser som på sikt vil dra nytte av en slik 

dypvannskai, slik som mineraler, sand og grus, etc 

 Dette prosjektet kan virkelig gi ringvirkninger, og bør satses på videre 

 Et kaianlegg vil gi et industriareal som bedrifter i kommunen og regionen har 

behov for 

 Etablering av en dypvannskai på Hjellnes er bra med hensyn på nærheten til E6 

og de muligheter det gir 

Frekvensfordelinger viser at for de fem nevnte påstandene, så gir hele 50-54 % karakteren 

6 – helt enig. Det betyr at det er et flertall som er «helt enig» med de nevnte påstandene. 

Videre viser resultatene at respondentene er enig i følgende påstander: 

 Flyplassen vil kunne ha nytte av etableringen av en dypvannskai med hensyn på 

transport av mennesker 

 Forsvaret vil kunne få bruk for tilgang til dypvannskaien. Så mye som 16 % har 

svart «vet ikke» for denne påstanden. 
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Figur 16: viser hvilken respons respondentene gir på ulike relevante påstander om hvilken 

betydning en dypvannskai vil ha. 1 er laveste verdi på skalaen, og lik «helt uenig» og 6 er lik «helt 

enig». 

 

Respondentene er litt over middels enig i at: 

 Flyplassen vil kunne få nytte av prosjektet i en framtidig transport av gods med 

fly. Her er hele 19 % eller 16 respondenter usikker og svarer «vet ikke». 

 

Avslutningsvis viser figuren at respondentene er uenig til helt uenig i følgende påstander: 

 Totalt sett har kommunen liten nytte av dette, og bør bruke penger på andre 

prosjekt. Hele 56 % gir karakteren 6 – «helt uenig» for denne påstanden 
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hensyn på nærheten til E6 og de muligheter det gir

- Et kaianlegg vil gi et industriareal som bedrifter i

kommunen og regionen har behov for

 - Dette prosjektet kan virkelig gi ringvirkninger, og bør

satses på videre

- Nord-Troms har store naturressurser som på sikt vil dra

nytte av en slik dypvannskai, slik som mineraler, sand…

- Nordreisa har store naturressurser som på sikt vil dra

nytte av en slik dypvannskai, slik som mineraler, sand…
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Tekstboks 3: tilleggskommentarer fra respondentene på deres evaluering av påstandene i figur 16 

 

Utdyping fra respondentene på deres evaluering av påstandene i figur 16: 

 «Synes at Hjellnes blir for langt fra Sørkjosen Havn. Hvis sjøbunnen er ok utafor 

tunnelinnslaget og inn mot Sørkjosen Havn, kunne tunnel-massene fylles langs 

området som heter "Høgda" og så lage en stor stein-fylling som grunnlag for en 

dypvannskai. Kanskje mudring måtte til for å få det romsligere p.g.a. 

sandbankene på motsatt side, ved dagens industriområde. Hjellnes blir liksom 

litt ute i "ødemarka" etter min mening.» 

 «Nå holder det ikke bare med en dypvannskai. Det må være industri område 

tilknyttet kai, og da snakke man mere en et mål eller to, og det holder ikke og ta 

inn en båt av gangen, snakke om tre fire da. 

 «Er Hjellnes det eneste alternativ til dypvannskai? Er alternativer som Stornes, 

Bakkeby og Ravelseidet utelukket?» 

 «Tror dypvannskai er svært viktig, men plasseringen er ikke nødvendigvis 

avgjørende. Syns forslaget fra Geir Lyngsmark om Langslett var bra - der er mer 

plass til etablering av industribygg/tomter. Det kan være lurt å tenke utbygging 

av lokaler for f.eks posten, busstransportører, byggefirmaer og andre 

plasskrevende industrilager og bygg i tilknyttet hava. Og Langslett er like nært 

flyplassen når tunnelen kommer. Jeg vet ikke hvordan bunnforhold virker inn på 

valg av plassering - mulig det er derfor Hjellnes er foretrukket.» 

 «En slik kai er en fremtidsrettet prosjekt. Å i dag svare bastant hva den kan 

brukes til eller ikke er svært vanskelig. Hvis kaien er der med tilstrekkelige og 

gode arealer vil det være et utganspunkt for å forsterke eksisterende og også 

etablere ny næringsvirksomhet både i kommunen og regionen. Nordreisa vil i 

større grad fremstå som et reelt alternativ til andre steder som Tromsø, Alta og 

Hammerfest.» 
 «Svært vanskelig å vurdere. Burde sett prosjektet i Nord-Tromssammenheng? 

Kanskje kai på Skjervøy slik at bedre veg dit er svaret? Er dette en god 

lokalisering?» 

 «Forsvaret har allerede store havneanlegg i regionen - samtidig bygger de ned 

her nord.» 

 «Det er tidsnok å prosjektere et slikt anlegg når/hvis/om det blir noe uttak av 

Naturressurser i Regionen.» 

 «En etablering av dypvannskai og fremtidig forsyningsbase med logistikksenter 

for å forsyne oljefelter i Barentshavet er et fremtidig behov og Nordreisa har en 

ideell plassering. Som eksempel kan jeg nevne Sandnessjøen og Hammerfest. Jeg 

mener vi bør satse på olje- og gassindustrien for fullt, dette vil generere mange 

arbeidsplasser og gi en grobunn for en økonomisk fremtid for kommunen. Noe 

man også bør tenke på er å få til en dybde på en del av kaien, slik at man kan ta 

inn borerigger for vedlikehold og oppgraderinger. Da bør man ha en dybde på i 

alle fall 20 meter ++» 

 



 29.11.2013 

 

 

 

 

Adresse: 

Lyngsmark 2 

9151 Storslett 

   

  

 

   Telefon: 403 22 000 

   Web: www.trendanalyse.no 

   E-post: jan@trendanalyse.no 

 

    

 17  

BETYDNING FOR DEN ENKELTE BEDRIFT 
 

I figur 17 ser vi resultatet av spørsmål om dypvannskaien vil ha direkte betydning for den 

enkelte bedrift. Figuren viser at 46 % eller hele 39 bedrifter mener at kaien vil ha 

betydning for deres bedrift. 23 % vet ikke om kaien vil ha betydning, mens 31 % mener at 

kaien ikke har betydning for deres bedrift. 

 

 

Figur 17: viser om respondentene mener en dypvannskai vil ha betydning for deres bedrift 

 

Videre har vi spurt om hvilken betydning dypvannskaien vil ha for deres bedrift. I tabell 2 

ser vi hvilken bruk betydning/bruk bedriftene ser for seg. Hele 70 % ser for seg at de vil 

benytte kaien til transport av varer og gods. 27 % vil få nytte av transport av mennesker. 

27 % eller 9 bedrifter vil benytte kaien til lagring av varer og gods. 7 bedrifter vil opprette 

bedrift/avdeling for foredling/bearbeiding av produkter ved kaianlegget. 6 bedrifter vil 

opprette verksted på industriarealet tilknyttet kaianlegget.  

 

 

 

 

 

Ja 
46 % 

Nei 
31 % 

Vet ikke 
23 % 
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  Respondenter Prosent 

Transport av varer og gods 23 70 % 

Transport av mennesker 9 27 % 

Lagring av varer og gods 9 27 % 

Opprette bedrift/avdeling for foredling/bearbeiding av produkter ved 

kaianlegget 

7 21 % 

Opprette verksted på industriareal tilknyttet kaianlegget 6 18 % 

Opprette kontor tilknyttet kaianlegget 0 0 % 

I alt 33 100 % 

   

Tabell 2: Viser hvilken bruk respondentene vil ha ved etablering av en dypvannskai 

 

 

«Dypvannskaien vil gi ringvirkninger for ALLE bedrifter, ikke bare 

bedrifter som mottar / hendler via kaianlegget, eller leverer tjenester. 

De bedriftene som er direkte berørt vil få økt behov for støttetjenester 

og forhåpentlig økt kjøpekraft. Dette vil igjen gi ringvirkninger lokalt, 

under forutsetning at næringslivet bruker HVERANDRE!» 

- Sitat av kommentar fra en av respondentene 

 

Tekstboks 4: tilleggskommentarer fra respondentene om annen betydning for deres bedrift 

 

Utdyping av annen betydning bedriftene ser for seg: 

 «Man vil i tillegg kunne få store aktører innen olje gass og etablere seg, per i 

dag går meste parten av utstyr til olje og gass fra Bergen/Stavanger. På sikt vil 

dem etablere seg nordpå, og som Nordreisa ligger bra til med tanke på 

Nordland Troms og Finnmark.» 

 «Utredning/ HMS og KS oppdrag» 

 «Utvikling og nye kunder/oppdrag» 

 «Ikke direkte betydning, men indirekte i og med at det kanskje blir flere som 

satser på næring.» 

 «Får solgt varer til kaia» 

 «Som bank vil vi få økt kundegrunnlag.» 

 «Flere kunder» 
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Tekstboks 5: tilleggskommentarer fra respondentene om hvilken bruk de ser for seg 

 

 

 

 

 

 

Utdyping av hvilken bruk bedriftene ser for seg: 

 «For bussoperatører kan cruiseskip-anløp gi ekstra oppdrag som 

f.eks. sightseeing i området.» 

 «Vi tar i dag last over kaia i Sørkjosen. Men den er liten og det er få 

båter som går innom. Potensialet er derfor større. Vi må som regel ta 

laster over Skjervøy og videre transportere med bil hit. Er usikker på 

om en større kai vil føre til flere anløp av rederiene, men det er vel 

tenkelig.» 

 «Transport av avfall kommer sikkert på sikt til å foregå sjøveien.» 

 «Kan gi oppdrag på sikt!» 

 «Vi får i dag mange varer som kommer via Skjervøy. Unødvendig.» 

 «Vi må tørre å tenke at aktivitet avler aktivitet, få bort Nord-Troms 

tankegangen der man tror at alle konkurrerer med alle både innenfor 

samme næringer og på tvers av næringer. Etablering av dypvannskai 

vil gi ringvirkninger for ALLE bedrifter i Nordreisa, direkte eller 
indirekte. Vi må tørre å tenke litt lengere og større enn toppen av 

Sørkjosfjellet og Kvænangsfjellet, og satse på aktiviteter som vil gi oss 

"eksportinntekter" i kommunen. Det må vi stå sammen om, det gagner alle 

og vi må tørre å si at det er VI som gjør dette!!» 

 «Dersom det fører til større aktivitet så kan vel det og gi ringvirkninger for 

vår virksomhet» 

 «Vår bedrift vil kunne yte tjenester til bedrifter som kan ha behov for 

dypvannskai.» 

 «Mulig utskiping av sand og grus» 

 «Er fornøyd med den kaia vi har, koffer ikke forlenge den kaia som er der 

nå!!!» 

 «Kan det på sikt, kanskje litt større skyssbåter kan anløpe» 

 «Mulighet for flere besøkende til kommunen og varelevering» 

 «Har ikke bedrift i dag, men ser helt klart muligheter ved etablering av en 

dypvannskai.» 
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RESPONS FRA AKTØRER UTENFOR NORDREISA 
 

I tillegg til denne spørreundersøkelsen, er det gjennomført telefonintervju med enkelte 

relevante næringsaktører utenfor Nordreisa kommune. Her er et kort sammendrag av 

responsen fra disse aktørene: 

 

Nor-Lines v/ Stig Winter:  

«Det må være gods til området. Nor Lines går til alle kaier som er stor 

nok og det sendes gods til.» 

 

Forsvaret: 

«Forsvaret kan ikke se å ha bruk for kai i fredstid, men vil bruke 

nærmeste kai ved store øvelser, men det blir veldig sporadisk. Ett 

annet punkt er Russland samarbeidet som kan være av mye større 

betydning.» 

 

PSW : 

«PSW holdet på med rigg vedlikehold. En tendens er nå at riggene 

seiler sørover og til utlandet. Men før eller senere må det skje noe i 

Nord-Norge. Det skal veldig mye infrastruktur til for å kunne gjøre 

vedlikehold på rigg. Men mulig for omlasting av supplybåter er mulig. 

Det vil være stor fordel vis dybden blir opptil 40m.» 

 

Bring: 

«Båt kan ikke konkurrere med bil slik konsum markedet er i dag. 

Kombinasjon tog og bil.  Framføringstiden er for lang ved båt. Det 

skjer så mye utvikling innen netthandel at vil se en ny tid med 

hensyn til lokale butikker, spesielt elektro, sport. Konklusjonen er at 

Bring ikke blir å satse på båt.» 
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Asco arctic Base as: 

«Var veldig klar hva vi ikke skulle satse på, og det var rein base slik 

som det er i Hammerfest, men nisje baser kan være aktuelt.  

Aktiviteten i nord er bare 10 % av det som er i Nordsjøen, men om 20 

år har det snudd. Det vil eksempelvis være behov en type nisje som 

heter spolebase. Der kreves det min 1 km lengde og en kai på ca 120 

meter. Vi bør også samarbeide med de andre kommunene om deres 

aktiviteter slik at ikke alle kommer med samme ide. Vi må kartlegge 

hvilken annen infrastruktur som finnes i området og avstander til 

forskjellige byen og oljefelter. Avstand til bebyggelse er også viktig 

faktor samtidig som att det er flyplass nært kaia, og like ved E6». 

 

KUEHNE+NAGEL : 

«Bruker i hovedsak de kaier som oppdragsgiver anbefaler, men de har 

noen oppdrag som de kan bestemme selv.» 

 

Odin Partner: 

«Kommer hit den 2.desember for å se på mulighet for etablering av 

verksted på industriområdet. Det hadde passet godt sammen med 

Asco dersom de også hadde etablert seg.» 

. 

Fernley finans AS: 

«Driver med finansiering.  Kan være med å finansiere kaia enten 

alene eller sammen med stat og kommune. Kunne tenke seg et rederi 

som Sjøtransport fra nord som tilbydde båter til offshore næringen. 

Han har kompetanse innen hvordan et kaiområde skal se ut Kommer 

og sammen med Odin Partner. Mulig etablering av Utleiebyrå..» 
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Oljeselskapet Lundin: 

«Skal bore i lisens PL 695 utenfor Nord-Troms. Da kan det være av 

interesse å bruke base her dersom det er ferdig. De vil ha informasjon 

om fremgangen på prosjektet til neste år. Det blir ikke boring før i 

2017 på PL695. Dersom det finnes olje/gass der så kan det være 

mulighet å ta det til land.» 
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OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
 

I denne markedsundersøkelsen har 84 bedrifter benyttet muligheten til å gi sine 

tilbakemeldinger på behovet for en dypvannskai i Nordreisa. De mener at etablering av en 

dypvannskai vil få stor til svært stor betydning for større aktører både i Nordreisa og 

Nord-Troms innen følgende bransjer/funksjonaliteter:  

1. Store entreprenører 

2. Bygg- og anleggsbedrifter 

3. Leverandører til olje- og gassnæringen 

4. Lagring og logistikk 

5. Transport av gods- og varer 

For lokale mindre aktører som innen reiseliv, fiskeri og landbruk, synes ikke 

respondentene at kaien har like stor betydning, men allikevel over middels betydning.  

Vi har også sett at kvinner mener kaien vil ha større betydning enn hva menn mener. 

Videre har vi også sett at det er de bedriftene med flest ansatte som synes kaien vil ha stor 

betydning. Bedrifter lokalisert på Storslett og i Sørkjosen synes også at kaien har større 

betydning sammenlignet med bedrifter lokalisert i den øvrige delen av kommunen.  

Respondentene mener at nåværende og framtidige næringer både i Nordreisa og regionen 

som skal skipe ut sand/grus og mineraler, vil få stor nytte av et nytt kaianlegg. Videre 

mener de også at anlegget vil gi et nytt industriareal som Nordreisa kommune og den 

øvrige regionen vil få bruk for. De er også helt enig i at nærheten av kaianlegget til E6 vi 

gi nye muligheter. Samlet viser også undersøkelsen at respondentene mener at Nordreisa 

kommune har nytte av prosjektet, og bør bruke mer ressurser på prosjektet.  

33 eller om lag 40 % av bedriftene mener de vil ha direkte bruk for et nytt anlegg med 

dypvannskai. Flertallet av disse, eller 70 % ser for seg å dra nytte av anlegget med 

transport av varer og gods. 7 bedrifter ønsker å opprette avdeling for foredling/bearbeiding 

av produkter, og 6 bedrifter ønsker verksted knyttet til anlegget.  

Vi har videre registrert i intervju av eksterne aktører at det kan være en betydelig 

interesse for å benytte anlegget. To av de nevnte aktørene kommer på befaring og møte 

allerede i begynnelsen av desember 2013. Vi har inntrykket av at det forutsetter at de kan 

være med tidlig i fasen for å bidra til å utforme innholdet på anlegget.  

Samlet sett synes det på bakgrunn av denne undersøkelsen at etablering av en 

dypvannskai det er et sterkt behov/ønske fra lokalt næringsliv. Dette kan spesielt gi nye 

ringvirkninger for store bedrifter/aktører som er lokalisert i kommunen, men også for 

reiselivsbedrifter. Eksterne aktører er også interessert i å se på muligheten for å etablere 
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seg tilknyttet anlegget. Nærheten til E6 men også flyplass synes å være sterke utløsende 

faktorer. 

Det er imidlertid viktig å påpeke at dypvannskaien ikke sees isolert fra landarealet. 

Undersøkelsen viser at det er lokale bedrifter som har behov for industriareal, både til 

lagring, transport, men også i forbindelse med industriell virksomhet. Dette arealbehovet 

vil selvsagt være særdeles viktig for eksterne aktører. Her mener vi at spesifikasjonene for 

utforming av landarealet må være framtidsrettet, og utformes blant annet med hensyn på 

petroleumsnæringen, store entreprenører, mineralutvinning og annen industri.  

Vår vurdering er derfor at det lokale næringsliv ber om et slikt anlegg som på kort sikt 

ivaretar deres interesser, og på lang sikt tilrettelegger for utvikling av lokale bedrifter 

både med lokalt og eksternt eierskap.  

 

 

 


