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Overordnet mål
Stavangerregionen Havn skal fremme  

sjøtransport og legge til rette for effektiv,  

sikker og miljøvennlig drift

Verdier
Dedikert – Trygg – Bærekraftig

Visjon
Stavangerregionen Havn skal være  
Nord- Europas mest profesjonelle,  

hyggelige og attraktive havn

Stavangerregionen Havn støtter 
FNs bærekraftsmål 

Forord

For å vite hva vi til daglig skal holde på med i havnen, må vi ha et  
mål slik at vi vet hvor vi skal. Langt der fremme har vi en stjerne som 
 blinker. Det er visjonen vår; den sier at vi skal være Nord-Europas mest  
profesjon elle, hyggelige og attraktive havn. For å jobbe best mulig  
mot dette trenger vi en god plan. 

Vårt ønske har vært å forenkle og spisse strategiplanen slik at den 
fremstår som et mer levende dokument som kan knyttes til den 
 enkeltes arbeidsdag og arbeidsoppgaver. 
 
Ledergruppen har brukt mye tid på å forankre, forbedre og oppdatere 
planen. I tillegg ville vi gjerne bringe vårt miljøfokus og arbeidet 
med  miljøplanen inn i hovedstrategien. Forslagene er presentert og 
 diskutert med alle ansatte i to omganger. I disse strategisamlingene 
er ulike  o ppgaver løst i tverrfaglige grupper som har utløst konkrete 
tilbakemeldinger  som har forbedret planen. Dette har ført til økt 
 engasjement og større eierskap i hele organisasjonen.   

Vi tror på at vi får ting til sammen. Vi må ha troen på hverandre  
for å ha troen på oss selv.

Merete Eik        
Havnedirektør, Stavangerregionen Havn 



Hvem 

«Vi skal være  
den foretrukne 
havnen» 

A Tilrettelegge for maritim næring
• Levere utmerket service i alle ledd
• Målrettet dialog med nye og eksisterende partnere 
• Dra nytte av jevnlige kundeundersøkelser 

B  Synliggjøre og kommunisere havnens rolle 
• Styrke markedsføringen av havnens muligheter 
• Tilstedeværende på relevante arenaer regionalt,  
 nasjonalt og internasjonalt 
• Realisere strategisk kommunikasjonsplan 

C  Ha et godt omdømme
• Fokus på gode og bærekraftige løsninger  
 med innbyggere, kunder og eiere
• Havnelangs annenhvert år 
• Prioritere sikkerhetstiltak

Delmål og tiltak:



Hvor

A Plan for havneutvikling skal være førende  
 for prioriteringer 
• Plan for havneutvikling skal revideres med    
 grunnlag i strategiplan 
• Intern og tverrfaglig involvering skal etableres i tidlig fase
• Ha løpende realitetsvurderinger av muligheter
• Lage egen handlingsplan til cruisestrategien

B  Samarbeide med myndigheter, politikere og andre  
 for å styrke havneinfrastruktur på land og sjø   
• Synliggjøre og kommunisere planer og behov  
 til myndigheter,  politikere og andre aktører 
• Være kjent med ytre rammebetingelser, og være  
 involvert i de ulike prosessene som påvirker disse. 
• Vurdere samarbeid med andre havner og private  
 eiere av kaier, arealer og bygg

C  Utvikle verdier i havnens arealer til finansiering  
 av havneinfrastruktur
• Ivareta den underliggende verdien i havnens  
 arealer ved å medvirke til eiendomsutvikling som  
	 finansierer	havneinfrastruktur
• Vurdere samarbeid med andre for å skape mest  
 mulig verdier for framtidig havneutvikling 
• Realisere samarbeidsavtalen med Stavanger  Utvikling KF

Delmål og tiltak:

«Vi skal sikre  utvikling av  
bærekraftige havnearealer  
og  infrastruktur for å møte 
 fremtidige behov i regionen» 



Hva

A Utvikle muligheter på våre havneområder
• Styrke nettverk og samarbeide med andre havner –  
 nasjonalt og internasjonalt
• Aktivt internt engasjement og eierskap
•	 Identifisere	og	iverksette	sømløse	løsninger	
• Investere etter markedets behov

B  Være en forutsigbar og sikker havn  
• Være tydelig på HMSK, beredskap og sikring
• Velge trygge, standardiserte tjenesteløsninger
• Kontinuerlig bruker- og myndighetssamarbeid

C  Arbeide målrettet for miljøriktig havnedrift 
• Realisere Miljøplanen
• Delta aktivt i miljøprosjekt/-nettverk 
• Tilrettelegge for fremtidsrettet grønn energi

Delmål og tiltak:«Vi skal videreutvikle bærekraftige 
tjeneste tilbud som styrker havnens 
og  regionens konkurransekraft» 



Hvordan

«Vi skal fremme effektiv  
drift, solid økonomi og 
et godt  arbeidsmiljø» A Gjennomgående kvalitet- og forbedringsarbeid

• Realisere digitaliseringsstrategien
• Skape erfaringsoverføring internt og eksternt
• Prioritere kvalitetsforbedringer 

B  Skape verdier for eierne 
• Jobbe målrettet mot eiernes miljøambisjoner
• Prioritere aktører som gir ringvirkninger
• Etablere samarbeid for bedre ressursbruk 
• Sette mål for nøkkeltall

C  Være en attraktiv arbeidsplass 
• Bygge hverandre gode
• Ansatte skal medvirke til egen utvikling og være  
 et godt forbilde
• Være inkluderende både faglig og sosialt
• Fokus på god og relevant informasjonsdeling

Delmål og tiltak:



SRH skal tilby ren 
energi på land og 
ved kai

SRH skal bidra til 
bærekraftig utvikling 
der sjø møter land

SRH skal redusere 
klimagassutslipp i egen 
virksomhet med 80 % 
innen 2030.

SRH skal påvirke og lytte til 
kunder, leverandører og 
samarbeids partnere for å nå 
våre og eierkommunenes
miljømål

SRH skal vise bære-
kraftig investeringsvilje

SRH skal sette miljø-
krav til all havnerelatert 
virksomhet

SRH skal bidra til 
 redusert avfall og 
 utslipp til sjø

Utdrag fra Miljøplan 2020–2023

Stavangerregionen Havn støtter 
FNs bærekraftsmål 

https://www.stavangerhavn.no/wp-content/uploads/Miljoplan-2020-2023-%E2%80%93-web_ny-versjon-sept.pdf

