Velkommen til Rørvik Havn
Welcome to Rørvik Harbour

Vikna havnvesen Rørvik havn KF
Havnevakta: 74 39 00 81 og 74 39 01 04, VHF kanal 12 eller 16
Havnevesenet (utenom kontortiden): 957 95 450
Telefaks: +47 74 39 14 70
E-post: post@roervikhavn.no
www.roervikhavn.no

Vikna port authority Rørvik harbour KF
Harbour guard service: +47 74 39 00 81 and +47 74 39 01 04, VHF channel 12 or 16
Port authority (outside of office hours): + 47 957 95 450
Fax: +47 74 39 14 70
Email: post@roervikhavn.no
www.roervikhavn.no

EN TRYGG HAVN FOR ALLE

A safe harbour for all

Rørvik Havn er Midt-Norges største og mest moderne havneanlegg, gunstig plassert ved hovedskipsleia langs norskekysten.

Rørvik harbour is the largest and most modern port facility in
central Norway, with an ideal location on the main shipping
channel along the Norwegian coast.

Her tar Vikna Havnevesen årlig imot 3300 anløp av norske og
internasjonale fartøy, for omlasting og håndtering av gods.
Havna er også base for en av landets største fiskeriflåter, og fast
stasjon for redningsskøyta Harald V.
Med Hurtigruten, raske regionalbåter og store cruiseskip kommer
passasjerer fra Rørvik lett til nabokommunene, hele kyst-Norge
og ut i verden.
Vår store småbåthavn og innbydende gjestehavn gjør også Rørvik
til et sentrum for fritidsbåter, og bidrar til aktiviteten i en havn
som aldri sover.
Vi jobber aktivt for å gi et mest mulig komplett tilbud til våre
besøkende skip, dets mannskap og passasjerer, til våre fiskebåter
og fritidsbåter – både faste og gjestende. Med stor kapasitet,
moderne fasiliteter og dyktige medarbeidere ønsker vi å gjøre
Rørvik til en trygg havn – også for deg!
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Vikna port authority receives 3,300 ports of call a year by
Norwegian and international vessels, arriving to tranship and
handle cargo. The harbour also provides the base for one of
Norway’s largest fleets of fishing boats and is the permanent
base for the rescue ship, Harald V.
Rørvik is also a hub for passenger travel, with easy access to
neighbouring municipalities, the entire Norwegian coast and
abroad – provided by the Hurtigruten ships, express regional
boat services and large cruise ships.
There is also a large harbour for small boats and an attractive,
lively guest harbour, making Rørvik a centre for leisure boats
and adding to the constant to and fro in Rørvik harbour.
We make constant improvements so that we can provide the
best possible range of services and facilities to ships, their
crews and passengers, our fishing fleet and leisure boats,
whether locals or visitors. Rørvik is a safe harbour with vast
capacity, modern facilities and skilled workers. We wish you a
warm welcome!

SJØTRANSPORT AV FØRSTE KLASSE

First-class sea transport

Det er ikke bare den ypperlige beliggenheten og et svært gunstig
prisnivå som gjør Rørvik havn til det naturlige valget for mange
operatører av godstransport.

Rørvik is the natural choice for many cargo operators, not just
because of its ideal location and reasonable prices.

I tett samarbeid med godsekspedisjonen på kaia er Vikna Havnevesen stolt over å kunne tilby våre kunder et effektivt og førsteklasses kai- og terminaltilbud.
• Hovedkai på 253 meter for ruteskip
• Liggekai for mellomstore båter
• Midt-Norges største fiskerihavn
• 1800 kvm lagerbygg, kjølelager og stort område for utelager
• Godkjent avfallsmottak
• Enkel bunkring av drivstoff, ferskvann, strøm og proviant
• ISPS-sertifisert havneområde med svært praktisk infrastruktur
• Videoovervåkning og gode sikkerhetsrutiner
• Tauing og loskjøring
• Dyktige og effektive havnearbeidere
• Døgnåpent
Havna ligger i umiddelbar nærhet til alt Rørvik sentrum kan by
på av butikker, overnatting og andre tjenester.
Som knutepunkt for passasjertrafikk og med Rørvik Lufthavn
rett i nærheten, er Rørvik også et ideelt sted for mannskapsbytte.

«Min visjon er at Rørvik havn som et
moderne logistikknutepunkt
midt i skipsleia, midt i Norge,
skal bidra aktivt til et bedre miljø
ved å overføre gods fra land til sjø.»

Vikna port authority works in close cooperation with the forwarding
offices on the quay, and can proudly offer customers an efficient
and first-class range of quay and terminal services.

• Main quay, 253 metres long, for liners
• Mooring quay for medium-sized boats
• Central Norway’s largest fishing harbour
• 1800 square metres of storage facilities, cold storage and
spacious area for outdoors storage
• Officially approved waste disposal site
• Simple bunkering of fuel, fresh water, electricity and supplies
• ISPS certification for port area, with very practical infrastructure
• Video surveillance and good safety procedures
• Tugboat and pilot service
• Skilled and efficient harbour workers
• 24-hour service
The harbour is situated nearby all the facilities found in Rørvik
centre, with shops, accommodation and other services close by.
As a hub for passenger traffic and with proximity to Rørvik airport,
the town of Rørvik is also an ideal location for crew changeovers.

“My vision for Rørvik harbour is as a
modern hub of logistics, in the centre of
the shipping channel, in the centre of
Norway, making an active contribution to
an improved environment for transporting
cargo from land to sea.”

Havnefogd Paul Ingvar Dekkerhus
Harbourmaster, Paul Ingvar Dekkerhus
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PORTEN TIL TRØNDELAG OG
KYST-NORGE
Med sin strategiske beliggenhet på Nord-Trøndelags kyst, knytter
Rørvik havn sjø og land sammen. For frakt eller reise videre er
Rørvik et ideelt utgangspunkt, både til lands og til vanns:
• Havna er fast anløpssted for Hurtigruten, og hver kveld møtes
nordgående og sørgående Hurtigrute i havnen.
• Flere ganger om dagen anløper hurtigbåter som korresponderer
med nabokommunene våre og Namsos.
• Bare 7 kilometer fra havna ligger Rørvik flyplass, med daglige
avganger til Trondheim og Bodø.
• Rett utenfor Rørvik ligger Nærøysundbrua som forbinder øykommunen Vikna med fastlandet, og gjør hele Midt-Norge og
Nord-Norge lett tilgjengelig.
I småbåthavna har Rørvik båtforening 220 faste plasser, en stor
gjestebrygge med 1000 liggedøgn av besøkende hvert år, og
kapasitet til enda flere. Her kan gjester nyte godt av gratis trådløst
nettverk, tilgang på toaletter, dusj, og andre fasiliteter.

The gateway to Trøndelag and
coastal Norway
With its strategic location on the coast of Nord Trøndelag, Rørvik
connects land to sea and sea to land. For cargo or connecting
travel, Rørvik is the ideal base both on and offshore:
• Rørvik is a port of destination for the Hurtigruten ships, with
the northbound and southbound ships meeting in harbour
every evening.
• Express boats corresponding with neighbouring municipalities
and Namsos provide frequent services daily.
• Rørvik airport is located only 7 km from the harbour, with
daily flights to Trondheim and Bodø.
• The Nærøysund bridge is located just outside Rørvik,
connecting the island municipality of Vikna with the mainland,
and providing ease of transport to both central Norway and
North Norway.
Rørvik boating association occupies 220 spaces in the harbour
for small boats. Rørvik also has a large guest harbour, which
registers 1,000 overnight stays by guest boats every year and
has capacity for even more. The guest harbour provides free
wireless network, toilets, showers and other facilities.
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RØRVIK – MYE MER ENN EN HAVN
Den sjarmerende småbyen Rørvik ligger i det vakre kystlandskapet i øyriket Vikna i Nord-Trøndelag. I over 100 år har dette
vært det naturlige sentrum for havbruk og handel i regionen.
Her bor og arbeider 3000 mennesker, som sammen med alle
tilreisende i havna gjør Rørvik til en dynamisk og levende kystby
med høy aktivitet året rundt.
Havna er selve hjertet i Rørvik, og ligger i umiddelbar nærhet til
byens mange tilbud og tjenester. En kort spasertur fra brygga
finner du alle slags butikker, gode restauranter, overnatting og
det flotte, nye museet og kystkultursenteret Norveg. Vår unike
skjærgård byr også på mange muligheter - for rekreasjon,
friluftsliv og storslåtte naturopplevelser.

Se på baksiden av brosjyren. Der finner du en plan over
stedets tilbud og tjenester.

RØRVIK –
much more than just a harbour
The charming small town of Rørvik has an idyllic location among
beautiful coastal landscape in the island municipality of Vikna,
Nord Trøndelag. For over a century, Rørvik has been a natural
centre for fish farming and trade for the region as a whole. The
town has a population of 3,000 who, together with all the visitors
to the harbour, make Rørvik a dynamic and vital coastal town,
full of life all year round.
The harbour forms the true heart of Rørvik and is close to the
many facilities and services in the town. At only a short walking
distance from the harbour, you can find a full range of shops,
good restaurants, accommodation and the magnificent, new
museum and centre for coastal culture, Norveg. The beautiful
islands surrounding Rørvik are the perfect destination for
recreation, outdoor pursuits and wonderful adventures among
spectacular scenery.

See the back page of the brochure for a list of the facilities
and services in Rørvik.

Takk til våre annonsører!
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VELKOMMEN til Rørvik
Her finner du alt du trenger
List of facilities and services
30

1. Havneadministrasjon, havneterminal, lager og 253 meter kai.
2. Multi – Teknikk AS - alt innen elektroinstallasjoner.
3. Leiasentret – Kjøpesenter med blant annet Coop, Vinmonopol, kafeteria og Libris.
4. Lege, tannlege, elektroforretning, forsikring, regnskap og pub. DOCTOR, DENTIST.
5. Fokus bank, elektroforretning og spisested. BANK.
6. Rørvik Bil og havneservice AS – Bunkring, bensinstasjon og verksted.
7. Esso Minol Bunkring, bensinstasjon og verksted.
8. Rørvik Fisk AS – Fiskemottak.
9. Refa Frøystad Grup AS – Notbøteri.
10. Kommunehus – Vikna kommune.
11. Johan Kr. Holand – Sport og skipsutstyr, samt spisested på andre siden av gaten.
12. Elcom AS – elektroentreprenør.
13. Kysthotellet Rørvik, G-Sport, Rørvik Akupunktur og Rørvik City.
14. Sparebank 1. Og Candy storkiosk. BANK.
15. Rørvik Torg – Kjøpesenter med Rimi, nille og Cubus.
16. Norveg – Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Woxengs samlinger.
17. Rørgvik Marina, Sjøfartsdirektoratet og Mørenot.
18. Havnesentret med blant annet Byggmakker og Rema 1000.
19. Liggekai med 60 meter kaifront lokalisert i fiskerihavna.
20. Redningsskøyta.
21. Politi, Namdal Maritim, Tannlege, Apotek - flytter til Leiasentret sommeren 2010 DENTIST, PHARMACY, POLICE STATION.
22. Berggården – Kystmuseet i Nord-Trøndelag, Woxengs samlinger og bibliotek.
23. Baristen Pub i Johan Bergsgate og Rørvik kirke oppe på kirkebakken.
24. Rørvik sykestue Med kommunalt legesenter og tannhelsetjeneste. HOSPITAL
25. Bilutsalg/Bilverksted, Bensinstasjon, Mathuset kolonial og Tema – verktøy etc.
26. Felleskjøpet, Rørvik Bygg, Comfort rørlegger og NTE Expert Rørvik.
27. Sikkerhetssenteret Rørvik og Maritim Fagskole.
28. Rørvik Båtforening med gjestekai og sanitæranlegg.
29. Rørvik rorbuer – overnatting og båtutleie.
30. Høylandet Auto Bilutsalg/Bilverksted.

• www.jsnorge.no • NO-13555• HBJ

VELKOMMEN
til Rørvik!
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