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Innledning
«Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt
foretrukne havnen på vestsiden av Oslofjorden og derigjennom
bidra positivt til styrking av regionens næringsliv»
For Larvik havn er det et grunnleggende
prinsipp å drive virksomheten bærekraftig.
Bærekraftig utvikling handler om å ta vare
på behovene til mennesker som lever i dag,
uten å ødelegge fremtidige generasjoners
muligheter til å dekke sine.
Konsekvensene av klimaendringene vil føles
på kroppen av mennesker verden over, også
i Norge. Larvik havn vil også påvirkes av
klimaendringer; mer ekstremvær vil gjøre
havneoperasjonene mer krevende enn før.
Likevel er vi i Larvik privilegerte sammenlignet
med havnekolleger mange andre steder i
verden. Vi er i en posisjon hvor vi kan bidra til
å skape marked for nye klimaløsninger som
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bidrar til raskere teknologiutvikling, industria
lisering og kostnadsreduksjoner, et av Norges
viktigste klimabidrag globalt.

samtidig som vi legger til rette for skipsfarten
og bidrar til verdiskaping og vekst, lokalt og
regionalt.

FNs bærekraftsmål, som ser miljø, økonomi
og sosial utvikling i sammenheng, skal ligge til
grunn for all utvikling av Larvik Havn. Spesielt
bærekraftsmål 9, «Bygge solid infrastruktur,
fremme inkluderende og bærekraftig industria
lisering og bidra til innovasjon» er aktuelt for
havna, ettersom havner er en helt sentral del
av fremtidens infrastruktur.

Klimaendringene kan endre måten vi lever på,
men det er fortsatt mulig å skape vekst og
velstand. Det viktige er at veksten skapes på
en måte som etterlater kloden i bedre tilstand
enn da vi selv overtok den – og tenker
bærekraft i alt vi foretar oss.

Strategiplanen dekker tidsrommet frem til
2034. Her fokuserer vi på hvordan Larvik Havn
skal bidra til reduksjon av klimagassutslipp,

Strategiplanen ble vedtatt av
havnestyret 22. april 2022 og
kommunestyret 14. september 2022.

Jan Fredrik Jonas
Havnedirektør

Even Borvik
Styreleder, Larvik Havn

2

INNLEDNING

|

RAMMEVERK

|

ROLLE OG BETYDNING

|

VISJON FORRETNINGSIDÉ OG VERDIER

|

BÆREKRAFT

|

FORRETNINGSSTRATEGIER

|

GJENNOMFØRING

Rammeverk
FNs Bærekraftsmål
Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 hovedmål for bærekraftig utvikling
frem mot 2030. Målene reflekterer de tre dimensjonene av en bærekraftig
utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeids
plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet
og stoppe klimaendringene innen 2030.
De gjelder for alle land og er et veikart for den
globale innsatsen for en bærekraftig utvikling.
Bærekraftsmålene krever en helhetlig
tilnærming til global, regional og nasjonal
utvikling på alle områder.
Regjeringen har bestemt at bærekraftsmålene
utgjør det politiske hovedsporet for å ta tak
i vår tids største nasjonale og globale
utfordringer.

Ny kommuneplan for Larvik tar utgangspunkt
i hvordan Larvik kommune skal arbeide opp
mot FNs bærekraftmål, og i dette hvilke mål
som skal gis prioritert lokalt.
Larvik Havn skal utvikles til å bli et miljøvennlig
logistikk-knutepunkt med fokus på klima
utslipp, energieffektivisering og effektiv
infrastruktur. I arbeidet skal FNs bærekraftmål
være en rettesnor.
I strategiplanen er de mest relevante
klimamålene for Larvik Havn lagt til grunn.
Fig.: FNs bærekraftsmål
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Larvik kommunes planverk
Følgende kommunale overordnede planer danner sentrale føringer for strategien
til Larvik Havn
Kommuneplanens samfunnsdel 2020–2032
Kommuneplanens samfunnsdel er den langsiktige og strategiske planen som skisserer utviklingen innenfor
områdene samfunn, areal og tjenester i Larvik kommune.
Vedtatt 13.05.2020.

LES MER

Kommunedelplan for Larvik by 2021–2033
Kommunedelplan for Larvik er en overordnet
plan som gjelder for Larvik byområde.

Kommuneplanens arealdel 2021–2033
Kommuneplanens arealdel er en overordnet plan som
gjelder for hele kommunen, bortsett fra for Larvik by og
Stavern by som har egne overordnede planer.

Egengodkjent av kommunestyret 06.10.2021.

Egengodkjent av kommunestyret 06.10.2021 og 15.06.2022.

LES MER

LES MER

Arealplan

Vedtatt i KST-138/21, 06.10.21 og KST-093/22, 15.06.22

Kommunedelplan for
Larvik by 2021-2033
Planbeskrivelse

Arealplan

Fastsatt i KST- 278/18, 12.12.18

Kommuneplanens arealdel
2021-2033
Planprogram

Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032

Fig.: Kommunedelplan for Larvik by. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel
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Prioriterte vekstområder
Larvik- regional by

Lokalt prioritert by
Prioriterte lokalsentre

Svarstad
Tyngdepunkt for arbeidsplassintensive
virksomheter
Næringsakse
Larvik Havn

Prinsipper for videreutvikling av
kollektivsystem:
Regionalt kollektivknutepunkt- Inter City-stasjon
Knytte Larvik og de andre
regionale byene tettere sammen
Knytte lokalsentrene til Larvik by
(regional by) med bussforbindelser
og sykkelveier

TØNSBERG

Kvelde
Torp

PORSGRUNN

SANDEFJORD

E18

LARVIK BY
Tjøllingvollen
Østre Halsen

Helgeroa

STAVERN BY

Fig.: Konkretisering av arealstrategien med de to
byene, de prioriterte tettstedene og næringsaksen
mellom Larvik havn og Ringdalskogen ved E18.

Overordnet arealstrategi for Larvik kommune (utdrag)
Den nye arealstrategien vedtatt i kommuneplanens
samfunnsdel skal bidra til å utvikle det vekstkraftige,
ta vare på det uerstattelige og motvirke det utenkelige.
Arealstrategien skal konkretiseres i kommuneplanens
arealdel og andre planer som utarbeides etter
plan- og bygningsloven.
Den overordnede arealstrategien i kommuneplanens
samfunnsdel legger følgende føringer for strategien
for næringsarealer:
• Handels- og kontorarbeidsplasser
lokaliseres som hovedregel i sentrum.
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• Det etableres en næringsakse fra Larvik havn
til Ringdalskrysset på E18.
• Det tilrettelegges for et bærekraftig og
konkurransedyktig næringsliv.
• Det skal legges til rette for service og tilbud,
arbeidsplasser og næringsliv i de prioriterte
tettstedene.

Målet for næringsarealstrategien er at den skal bidra
til attraktive og bærekraftige lokaliseringsmuligheter
for næringslivet.
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Rolle og betydning
Samfunnsoppdrag og overordnede mål
Som offentlig havneforetak driver Larvik Havn en særlovsregulert virksomhet etter lov om havner
og farvann (HFL). Havnens formål er å bidra til økt sjøtransport og legge til rette for effektiv,
sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig som det skal tas hensyn til et
konkurransedyktig næringsliv. Nasjonale forsvars- og beredskapsinteresser skal ivaretas.

Den overordnede nasjonale målsettingen er at mer gods skal
transporteres sjøveien for å redusere miljøskadelige utslipp,
trygge veiene og redusere veislitasje og relaterte vedlike
holdskostnader.

Samfunnsoppdrag – Larvik Havn
Larvik Havn skal være en ressurs for Larviksamfunnet, et
redskap for bærekraftig utvikling i regionen og et ansikt mot
verden.

For å oppnå denne målsettingen trekkes
følgende nasjonale satsinger frem:
• Forenkling av havnestrukturen.
• Utvikling av effektive, intermodale
knutepunkt.
• Sterkere, mer robuste havner gjennom
havnesamarbeid.
• Øke havnenes markedsorientering.

Larvik Havn skal bidra til å utvikle gode lokalsamfunn
for innbyggerne, ta samfunnsansvar og tilrettelegge for
nyskapning, næringsutvikling og sysselsetting samt bidra
til styrket nasjonal og internasjonal beredskap.

Strategiplan Larvik Havn KF 2022–2034

Larvik Havn skal være et dynamisk, miljøvennlig og fremtids
rettet godsknutepunkt. Vi skal ivareta maritim aktivitet på en
måte som bidrar til økt verdiskapning og en styrket region.
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Samfunnsoppdrag og overordnede mål
GEMBA Seafood Consulting AS gjennomførte i 2014
en ringvirkningsanalyse av Larvik Havn. Hensikten
med analysen var å kartlegge havnens betydning.
Hva betyr havna for verdiskapningen i området?
Hvor mange arbeidsplasser er avhengig av, eller
relatert til, at havna er der? Analysen synliggjør
og illustrerer hvordan havnens aktiviteter påvirker
omkringliggendeområder. Påvirkningene måles i form
av økonomisk aktivitet og sysselsetting.

Den totale omsetningen fra næringsaktiviteter
på Larvik Havn er kalkulert til 2.067 millioner,
og verdiskapelsen fra havnebaserte aktiviteter
813 millioner. Total skatteeffekt fra aktivitetene ved
Larvik Havn er beregnet til 98 millioner eller 8 prosent
av den totale kommuneskatten (ikke all denne skatten
blir betalt til Larvik kommune, men også til andre
kommuner i området).
Analysen viser at Larvik Havn er en viktig bidragsyter
til sysselsetting og omsetning i kommunen, og en
viktig aktør for den sosioøkonomiske utviklingen
i regionen.

GEMBA har utført en ny og oppdatert analyse, som
viser at Larvik Havn hadde en sysselsettingseffekt på
1.081 årsverk i 2021. I overkant av 600 arbeidsplasser
er direkte knyttet til havnevirksomheten i Larvik.

Hovedresultater fra ringvirkningsanalysene i 2014 og 2021
2014

2021

Endr.

Årsverk

1.005

1.081

+8%

Omsetning (mill. kr.)

1.877

2.067

+ 10 %

718

813

+ 13 %

87

98

+ 13 %

Verdiskapning (mill. kr.)
Skattegenerering (mill. kr.)

Tabellen viser en vekst i alle fire parametere fra 2014 til 2021.
Økningen i antall sysselsatte er 8 %, og veksten i de andre
parameterne enda større.
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Visjon, forretningsidé og verdier
Larvik Havn KFs visjon

«Larvik Havn skal utvikles til den miljømessig og kommersielt
foretrukne havnen på vestsiden av Oslofjorden og derigjennom
bidra positivt til styrking av regionens næringsliv»
Forretningsidé
Larvik Havn KF (LHKF) er Larvik kommunes
havnefaglige organ, og skal ivareta de
administrative og forvaltningsmessige
oppgaver Larvik kommune er tillagt etter
havne- og farvannsloven.
LHKF skal drives etter forretningsmessige og
bærekraftige prinsipper.
LHKF skal sørge for en rasjonell og effektiv
havnedrift, føre tilsyn med trafikken i Larvik
kommunes sjøområde og forvalte havnas
aktiva på en måte som fremmer de vedtatte
målsettinger.
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Kjerneverdier
LHKF kan engasjere seg i havnetilknyttet
virksomhet der det er fordelaktig og hensikts
messig for egen havnevirksomhet.
LHKF skal utvikles til en attraktiv havn med
høy servicegrad, og skal videreutvikle sin styrke
som lett tilgjengelig havn som betjener
kundene kostnadseffektivt.
LHKF skal gjennom sin virksomhet legge til
rette for nyskaping, næringsutvikling og lokale
arbeidsplasser.

Larvik Havns kjerneverdier skal prege våre
holdninger og vår adferd i hverdagen og
beskriver hvordan vi løser oppgavene både
som organisasjon og som kolleger.

Verdiene skal sette ord på hva vi skal
forvente av hverandre, og hva omverdenen
skal forvente av oss.

Kjerneverdier – Larvik Havn
Ansvarlighet – Miljøbevisst – Handlekraft – Kostnadsbevisst

Verdigrunnlaget er med å styre de beslutningene vi tar, og påvirker de resultatene vi skaper.
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Prioriterte bærekraftmål
Bærekraftsmålene fungerer som en felles arbeidsplan og målsetting for land, næringsliv og sivilsamfunn
i arbeidet for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. En bærekraftig utvikling
sikter mot å ivareta behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners
muligheter for å dekke sine behov.
Havnene er viktige lokale, regionale og noen også nasjonale
intermodale knutepunkter og havneutvikling og infrastruktur bør
være samordnet med regionale utviklingssektorer for å styrke
utviklingen av smarte og grønne havner. Målet er å gjennomføre
nødvendige tiltak for å oppnå smartere og grønnere havner i
samarbeid med regionale sektormyndigheter.
Klimaregnskap er et viktig verktøy for å nå mål om klimautslipp.
Basisår for Larvik Havns klimaregnskap er 2021 og dekker egen
virksomhet, logistikkarbeidet i havnen og utslipp fra skip til kai.
Mål
• Klimagassutslipp er redusert med 75 prosent innen 2030.
• Larvik Havn er en utslippsfri havn innen 2050.
Larvik Havns strategiplan skal gjennom de nedfelte mål
og handlinger bidra til oppfyllelse av følgende bærekraftmål
(se til høyre og neste side). Øvrige undermål og handlinger
fremgår av miljøhandlingsplan.

Strategiplan Larvik Havn KF 2022–2034

Mål 7:
Sikre tilgang til
pålitelig, bærekraftig
og moderne energi til
en overkommelig pris.
Handling:
Larvik Havn skal tilby fremtidsrettede energile
veranser til kunder og relevante brukere, og
fremstå som et miljøvennlig energiknutepunkt
for våre kunder.

Mål 9:
Bygge solid infrastruktur
og fremme inkluderende
og bærekraftig industria
lisering og innovasjon.
Handling:
Larvik Havn skal være en regional spydspiss i
intermodal transport gjennom utvikling av
grønne, effektive og konkurransedyktige
sjøbaserte transportløsninger.

Mål 11:
Gjøre byer og lokal
samfunn inkluderende,
trygge, robuste og
bærekraftige.
Handling:
Havna har en sentral beliggenhet
i byen. Vi skal jobbe med å finne de gode
løsningene som kan bidra til at Larvik Havn
blir en mer effektiv og miljøvennlig havn,
og byen et bedre sted å bo i.
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Prioriterte bærekraftmål
Bærekraftsmålene fungerer som en felles arbeidsplan og målsetting for land, næringsliv og sivilsamfunn
i arbeidet for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene. En bærekraftig utvikling
sikter mot å ivareta behovene til mennesker som lever i dag, uten å ødelegge fremtidige generasjoners
muligheter for å dekke sine behov.

Mål 12:
Sikre bærekraftige
forbruks- og
produksjonsmønstre.
Handling:
Larvik Havn skal redusere mengde restavfall
vesentlig gjennom holdningsendring, kontroll
og aktive tiltak ved forvaltning av miljøledelses
standarden ISO 14001.

Strategiplan Larvik Havn KF 2022–2034

Mål 13:
Handle umiddelbart
for å bekjempe
klimaendringene og
konsekvensene av dem.
Handling:
Også skipsfarten står for forurensing
og utslipp. Larvik Havn skal være en
aktiv pådriver i bransjen i arbeidet med
klimavennlige løsninger.

Mål 14:
Bevare og bruke
havet og de marine
ressursene på en
måte som fremmer
bærekraftig utvikling.
Handling:
Havneaktiviteter skal ikke ha negative
påvirkninger på det marine liv. Larvik Havn
skal forvalte kommunens sjøområde på en
bærekraftig måte, slik at havets matfat også
i fremtiden er tilgjengelig for Larviksfolk.

Mål 17:
Styrke virkemidlene som
trengs for å gjennomføre
arbeidet, og fornye globale
partnerskap for bærekraftig
utvikling.
Handling:
Larvik Havn arbeider aktivt i samarbeid med
andre havner, kommuner, sektormyndigheter og
organisasjoner gjennom fagnettverk, forskning
og innovasjon for å nå bærekraftmålene.
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Forretningsstrategi:

Container
Containertransport gir transportøren fleksibilitet i valg av transportmiddel, slik at man kan velge
grønne og klimavennlige løsninger der det er mulig. Larvik Havn har en unik plassering,
med både vei og jernbane i EUs stamnett nær havnen.

Containertransport gir transportøren fleksibilitet i valg
av transport, slik at man kan velge grønne og klimavennlige
løsninger der det er mulig. Larvik Havn har en unik plasse
ring, med både vei og jernbane i EUs stamnett nær havnen.
Larvik Havn skal være en regional spydspiss i intermodal
transport. For å oppnå dette skal det fortsatt satses på
utvikling av containervirksomheten.
Mål
• Larvik Havn er den ledende containerhavnen
på Oslofjordens vestside.

Strategiplan Larvik Havn KF 2022–2034

Handling
• Larvik Havn skal jobbe for å opprettholde og utvikle linjer
til Baltikum, UK og Kontinentet.
• Larvik Havn skal kontinuerlig jobbe for å videreutvikle
et attraktivt jernbanetilbud til og fra Larvik havn.
• Larvik Havn skal jobbe for å styrke veikapasiteten til
havneområdet.
• Larvik Havn skal være et effektivt og miljøvennlig
intermodalt logistikk-knutepunkt med kunderettet fokus.
• Larvik Havn skal til enhver tid optimalisere forholdene for
en effektiv terminaldrift basert på gjeldende driftsmodell.
• Larvik Havn skal legge til rette for å ta imot fremtidsrettede
skip til containerterminalen.
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Dag G. Nordsveen / nordsveenfoto.no

Forretningsstrategi:

Ferge
Fergelinjen mellom Larvik og Danmark har vært i drift siden 1937. Alternativet til
å reise med ferge til/fra Europa er å kjøre rundt Oslofjorden og gjennom Sverige
– og derigjennom bidra til både trafikk og utslipp i noen av Skandinavias tettest
befolkede områder.

Larvik Havn skal sikre et attraktivt ferge- og jernbane
tilbud nasjonalt, samt til og fra Europa via Jyllands
korridoren. Larvik har lenge vært en av Norges
viktigste fergehavner – det skal vi også være i
fremtiden.
Mål
• Larvik Havn er en sentral fergehavn innenfor gods
og passasjer (RoPax).

Strategiplan Larvik Havn KF 2022–2034

Handling
• Larvik Havn skal jobbe for å legge til rette for
bærekraftige relevante korridorer for gods og
passasjerer.
• Larvik Havn skal jobbe for et godt infrastruktur
tilbud gjennom å tilrettelegge effektive havnearealer
og kaier, samt styrke veikapasiteten til havne
området.
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Forretningsstrategi:

Jernbane
Vårt mål er at jernbanetransporten skal spille en enda viktigere rolle fremover for
å løse transport, miljø og klimautfordringer. Dette innebærer at godstransport på
bane må utvikles til et konkurransedyktig alternativ.

Larvik Havn har en strategisk og miljømessig
målsetting om å være et intermodalt logis
tikknutepunkt, hvor fremføring av gods på
bane er et viktig element i en slik satsning.
Det er viktig å kunne tilby kunder og brukere
effektive og enhetlige løsninger slik at
man ivaretar og legger til rette for økte
godsstrømmer gjennom havnen.
Med en jernbaneterminal vil Larvik havn bli et
multimodalt knutepunkt, for så å kunne gi
vareeierne effektive transporter med riktige
transportkostnader, på en miljøvennlig og
sikker måte.

Strategiplan Larvik Havn KF 2022–2034

Mål
• Havnesporet er tilknyttet Vestfoldbanen, og
terminalen er i kommersiell drift med et
fast rutetilbud. Fremtidig jernbaneterminal
på Revet er avklart.
Handling
• Sikre lokale rammebetingelser i samarbeid
med Larvik kommune, som eier.
• Larvik Havn skal utrede en videreføring
av jernbanesporet ut til havneområdene
på Revet.
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Forretningsstrategi:

Stykkgods og bulk
Den lokale industrien er avhengig av Larvik Havn som et effektivt logistikknutepunkt for
import og eksport av varer. En lokal havn sørger for at vareeier/kundene effektivt kan frakte
sitt gods sjøveien, og dermed bidra til reduksjon av klimautslipp og tungtransport på vei.

Gjennom tilrettelegging for nyskapning,
næringsutvikling og forutsigbare arbeidsplasser
er Larvik Havn et viktig instrument for å
opprettholde og videreutvikle næringsetable
ringer innenfor transport og logistikk i
regionen.
Med en jernbaneterminal vil Larvik havn bli et
multimodalt knutepunkt, for så å kunne gi
vareeierne effektive transporter med riktige
transportkostnader, på en miljøvennlig og
sikker måte.

Strategiplan Larvik Havn KF 2022–2034

Mål
• Larvik Havn er en effektiv og
konkurransedyktig stykksgodshavn.
Handling
• Larvik Havn skal legge til rette for
håndtering av stykkgods, bulk og
prosjektlaster for det lokale næringslivet.
• Legge til rette for et større kaiareal
tilknyttet Kanalen.
• Utrede og investere i krankapasitet
tilpasset næringslivets behov.
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Forretningsstrategi:

Steinprodukter
Larvikitt er Norges nasjonalbergart og finnes kun i Larviksområdet. I steinbruddene rundt
Larvik utvinnes store råblokker av larvikitt som eksporteres ut via Larvik havn til fabrikker
over hele verden, både i containere og som bulklaster på skip.

Skrotsteinen som oppstår som biprodukt av
utvinningen i steinbruddene utgjør en
miljøutfordring i landskapet rundt (steindepo
nier). Produktet selges i stor grad som
Kystsikringsstein og eksporteres fra havnean
legget i Svartebukt på lektere og skip til store
deler av verden for blant annet erosjonssikring
av kystlinjer, moloer og havneutbygginger.

Handling
• Arbeide for at anlegget kan driftes
på konkurransedyktige betingelser.
• Gjennomføre miljøtiltak som reduserer
støybelastningen.
• Etablere landstrøm/ladestrømsanlegg
for skip.

Mål
• Anlegget i Svartebukt er en fullgod
utskipningshavn for skrotstein og andre
steinprodukter.

Strategiplan Larvik Havn KF 2022–2034
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Forretningsstrategi:

Fiskeri- og fritidshavner
Livet i havet er viktig for Norge, og for Larvik. Yrkesfiskerne bidrar med kortreist mat,
til glede og nytte for innbyggere og besøkende i byen.

Det er fiskerivirksomhet i Ula, Hølen, Stavern
og Nevlunghavn. Flere av disse havnene er
vel bevarte perler, som oser av kystkultur
og historie.
Larvik Havn eier småbåthavner i
Kjerringvik, Ula, Hølen, Nedre- og Øvre Lågen,
Karistranda, Skotta, Agnes, Stavern,
Nevlunghavn og Helgeroa. Driften av havnene
er satt ut til båtforeninger, med unntak av Ula,
Skotta, Floskjær og Kjerringvik, som fortsatt
drives i egen regi. Larvik Havn eier gjeste
havner i Stavern, Nevlunghavn og Helgeroa.
Mål
• Forholdene er lagt til rette for distriktets
yrkesfiskere, basert på næringens behov.
• Larvik Havns fritidshavner holder høy
funksjonell, konkurransedyktig og
miljømessig standard.

Strategiplan Larvik Havn KF 2022–2034

Handling
• Opprettholde nødvendige fasiliteter for
fiskefartøyer som er registrert på Larvik
kommune i Fiskeridepartementets
fartøyregister. Herunder fortøyningsplasser
i Hølen, Nevlunghavn og Ula.
• Legge til rette for fiskemottak i Stavern
og Nevlunghavn.
• Arbeide for at Larvik Havns småbåthavner
skal holde en høy funksjonell og
miljømessig standard.
• Tilrettelegge for at Larvik Havns
gjestehavner har en konkurransemessig høy
standard, i tråd med Larvik kommunes
turist- og omdømmeprofil.
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Gjennomføring
Sammenhengen mellom strategiske byggeklosser

Strategidokumentet er en langsiktig plan som beskriver
ønsket utvikling av Larvik Havn om 12 år.

Strategisk handlingsprogram er det sentrale verktøyet for realisering av de
langsiktige målene som ligger i strategidokumentet (fireårs horisont).
Strategiske fokusområder definerer hvilke særskilte områder
Larvik Havn må lykkes på for å nå strategiplanens visjon og mål.
Separate handlingsplaner følger opp de ulike fokusområdene.

Strategiplan Larvik Havn KF 2022–2034
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Strategisk handlingsprogram
Strategiske aktiviteter nedfelles og besluttes
gjennom et strategisk handlingsprogram,
som følger økonomiplanbehandlingen til
Larvik Havn.

Handlingsprogrammet er en konkretisering
av strategiplanens overordnede aktiviteter,
og definerer gjennomføringen av strategiske
handlinger for en nærmere angitt periode. Det
er der prioriteringer av strategiske tiltak gjøres.

Strategiske fokusområder
Strategiske fokusområder omhandler hvilke
spesielle områder organisasjonen må lykkes på
for å oppfylle Larvik Havns visjon og mål.
Strategiske fokusområder – Larvik Havn
• Miljø
• Eiendomsforvaltning
• Digitalisering
• Marked
• Økonomi
• Organisasjon

Strategiplan Larvik Havn KF 2022–2034

Gjennom underliggende handlingsplaner for
hvert fokusområde skal Larvik Havn realisere
strategiplanens mål. Eksempler på handlings
planer er miljøplan, markedsplan og økonomi
plan.
Handlingsplaner utarbeides og rulleres
i henhold til aktuell rulleringssyklus for
hver plan.
Måleindikatorer for de strategiske fokus
områdene fastsettes og følges opp i Larvik
Havns mål- og resultatstyringssystem (KPI).
KPI-systemet blir med dette et strategisk
verktøy for oppfølging av strategiplanens mål
og den langsiktige utviklingen av Larvik Havn.
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