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1. Sammendrag 

1.1. Funn 
 Det er gjennomført samtaler med 27 større bedrifter som tilsvarer en omsetning på ca 340 

mrd kroner. Ca 1 mill tonn har de 27 bedriftene oppgitt som overførbart til sjøtransport. På 

landsbasis antas det at det er et potensielt overføringspotensiale på 3-5 mill tonn. 

 Med unntak av dagligvarebransjen har bedriftene i liten grad innflytelse på valg av 

transportmiddel på inngående varestrømmer fordi det meste av inntransporten til både 

industri og handelsgrossister er under handelsbetingelse fritt levert. Bedriftene har derfor til 

nå ikke satt særskilte betingelser for transportmiddelvalg på slike volumer. På utgående 

transport råder bedriftene over transporten og kan bestemme betingelser for 

varestrømmen. For å påvirke inngående varestrømmer i favør av sjøtransport må bedriftene 

enten snu handelsbetingelsene slik at de råder over organisering av transporten, eller de må 

sette betingelse for hvilken transportform som skal benyttes ved levering. 

 På samme måte organiseres import og eksport blant spedisjonsbedriftene. Transport som 

oppstår i utlandet bestemmes av utenlandsk samarbeidende nettverk, mens å fylle enheten 

ut fra Norge bestemmes av den norske enheten. De europeiske samlastnettverkene 

disponerer flere tusen løstraller som går til vilkårlige steder i Europa trukket med trekkvogn. 

For å påvirke driften i favør av sjøtransport må derfor dette springe ut av en felles strategi i 

det europeiske nettverket. Slike utredninger er igangsatt, men er på et meget innledende 

stadium. For å flytte stort volum av slik europalast må sjøtransporten baseres på ro/ro-

løsning eller i det minste chassis og 45 fots high cube container. 

 Pålitelighet og lavere pris enn biltransport er de viktigste forutsetningene som må oppfylles 

for å overføre volum til sjøtransport. 

 Avhengig av bransje er frekvens viktig, men det kreves ikke daglige ruter, heller bestemte 

ukedager. 

 Det må tilbys dør-dør-løsninger hvor tilbyder utvikler totalløsning og må tilby både lastbærer 

og chassis. 

 Miljøfaktoren er viktig, men ikke avgjørende. Pris, pålitelighet og løsning er viktigere. 

 Det uttrykkes sterk bekymring for de nye SECA-kravene som kommer fra 1.1.2015 og hvilken 

konkurransevridende effekt det vil ha i favør av biltransportløsninger. 

I rapporten følger beskrivelse av karakteristika for grupper av bedrifter blant de intervjuede fordelt 

på bransjer samt mer konkret om bedriftenes preferanser. 

1.2. Anbefaling. 
Det anbefales at metoden som er valgt, dvs intervjusamtaler med potensielle sjøtransportkunder 

fortsetter og utvides til å omfatte et større antall bedrifter. Dette gjør det mulig å etterprøve en 

antakelse om overføringspotensiale på en slik måte at det kan være realiserbart. I tillegg må det 

vurderes nærmere om det finnes ytterligere potensiale i industrien for eksempel i skognæringen og 

sjømatindustrien. En slik metode vil utfylle, komplettere og til en viss grad etterprøve offentlige 

utredninger som er basert på mer generell statistikk. 
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Aktører som ønsker å utvikle sjøbaserte løsninger må være innstilt på å utvikle løsninger for et større 

antall kunder med mindre volumer. Dette forklares med at industribedrifter med store volumer 

allerede benytter sjøtransport i stor grad. Det er ikke snakk om å utvikle store volumløsninger for et 

fåtall kunder. Det betyr at det må lages et driftskonsept som et stort antall kunder er villig til å 

benytte. 

Slike driftskonsepter har store samlastbedrifter utviklet gjennom år basert på dør/dør-løsninger, 

innhentings- og utkjøringssoner og fremføring via et færre antall terminalnav. Det antas at noe 

lignende bør skje med nærskipsfarten fordi hver kunde alene har for lite volum til at det kan utvikles 

sjøbaserte løsninger spesielt for disse ut fra hvor de er lokalisert. Det betyr igjen at sjøtransport som 

ikke er bulkvarer må konsentreres om et færre antall havner. 

Om det er mulig å komme fram til sikrere antakelser om et tilstrekkelig kundegrunnlag vil det kunne 

føre til interesse blant rederier og/eller kapitaleiere som ser et potensiale for lønnsom drift. Det vil 

neppe være aktuelt at samlastbedriftene eller vareeiere i egen regi investerer i skip. Disse vil lage 

løsninger basert på kjøpte transporttjenester. 

Om offentlige myndigheter ønsker å bidra til overføring av mer gods til sjøtransport anbefales at det 

utvikles midlertidige insitamenter i form av en sjøbonus pr tonn eller trailerlass overført. Dette 

begrunnes med informasjon som fremkom i møtesamtalene. 

Sjøtransport som alternativ er: 

 Ikke tilstrekkelig kjent som alternativ 

 Ikke tilstrekkelig lagt til rette fra tilbydersiden 

 Et alternativ med sjø må naturligvis føre til to produksjons/driftsmodeller fordi 
hovedvolumet fortsatt må gå med bil/bane.  

 Lengre ledetid må gi en prisfordel. 

Et forslag til insitamentsordning er fremmet fra næringen selv og offentlige myndigheter har vurdert 

slike insitamenter som nyttige i en introduksjonsfase. Det vises her til Nasjonal Transportplan for 

2014-20203 som Stortinget vedtok våre 2013. 
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2. Oppdragsbeskrivelse 
Oppdragsgiver for denne rapporten er NTP-sekretariatet ved Statens Vegvesen som ledd i arbeidet 

med en bred godsanalyse. 

Leveransen er en analyse og et sammendrag fra intervjuer av 27 større handels- og industribedrifter 

samt spedisjonsbedrifter i Norge som samtidig er store transportkjøpere. Det er gjort en systemering 

og kvalitativ vurdering av resultatene i intervjuene. 

Rapporten er anonymisert slik at den kan offentligjøres. Som vedlegg unntatt offentlighet gjengis alle 

intervjuer og mengdedata for potensielt godsvolum som bedriftene anser mulig å overføre til 

sjøtransport forutsatt at nødvendige kundekrav blir oppfylt. 

Hensikten med rapporten er å få kunnskap om hva som skal til for å flytte bedrifters sjørelevante 

godsvolum fra veg- til sjøtransport. Problemstillingene gjelder både tilpasninger i egen logistikk og 

hvilke faktorer som påvirker transportmiddelvalget fra tilbyderne av sjøtransport. Det fremkommer 

også hva som er nødvendige tiltak fra det offentliges side når det gjelder havnedrift og offentlige 

rammebetingelser for øvrig. 

3. Arbeidsmetodikk 
Det finnes mange norske og internasjonale forskerrapporter som beskriver varestrømmer og mulige 

tiltak som skal til for å endre transportmiddelfordeling i favør av sjø- og togtransport. Rapportene 

baserer seg oftest på offentlig tilgjengelig statistikk samt tiltak som er simulert gjennom 

transportmodeller for å beskrive virkemidler som skal til for å overføre gods til sjøtransport. 

I hovedsak er rapportene utarbeidet uten at utøverne selv er involvert med sine synspunkter. I stedet 

for en slik top-down-metode er denne rapporten basert på bottom-up- metode, dvs at det er behov 

uttrykt fra industri- og handelsbedrifter samt samlast og spedisjonsbedrifter som danner grunnlaget 

for å beskrive overføringspotensialet, samt de kundekrav som må oppfylles for å oppnå en reell 

overføring av gods. 

Det er holdt møter med 27 av de største handels- og industribedriftene i Norge samt de større 

spedisjonsselskaper som driver både land- og sjøtransport. En aktuell bakgrunn var 

forskningsprosjektet "Godsfergen" som ble startet i 2012 og som avsluttes i 2015. Godsfergen er et 

innovasjonsprosjekt knyttet til både forretningsmodeller, kundekrav, havnelogistikk og teknisk 

utvikling for selve skipet. Det finnes en konseptbeskrivelse i versjon 1 av  Godsfergen som er 

tilgjengelig gjennom shortseashipping.no 
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Tilnærmingen til bedriftene skjedde ved telefonhenvendelse og mail og det ble gjort møteavtaler 

med logistikkdirektører og andre ledende personer i bedriftene: 

 

 

 

 

Kjære hr… 

Takk for at du tar deg tid til et møte med meg den ….Dere er en av ca 30 store bedrifter med behov for varetransport vi 

holder samtaler med. 

Godsfergen er et utviklingsprosjekt finansiert av forskningsrådet for å kartlegge i hvilken grad det er grunnlag for å flytte 

godsvolumer fra veg- til sjøtransport. Vedlagt følger en presentasjon for Godsfergen som vi ønsker å gå gjennom i møtet. 

Nedenfor følger også en link for registrering av potensielle godsvolumer som dere ut fra informasjonen og eventuelle egne 

ambisjoner kan anse som overførbart gods til sjøtransport. Registreringen er fortrolig med passordbeskyttelse. Kun personer 

i forskningsprosjektet vil ha anledning til å gå inn i tallene for analyse.  Registreringen for potensielt sjøgods gjelder ikke 

bare for "Godsfergen", men for alle relasjoner din bedrift anser som aktuell for sjøtransport. 

http://app.velgsjoveien.no 

Noen få intervjuer ble foretatt i august 2012. De fleste intervjuene er foretatt i perioden desember 

2013 til mars 2014. De intervjuede bedriftene og bedriftsrepresentantene var: 

http://app.velgsjoveien.no/
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Til sammen representerer bedriftene en betydelig omsetning i norsk næringsliv, dvs ca 340 mrd 

kroner pr år, eksklusive Statoils omsetning på 730 mrd kroner som er irrelevant i vår sammenheng. 

Forutsetningen i møtene var at bedriftsspesifikk informasjon skal holdes fortrolig, men at en 

summert og anonymisert sammendragsrapport kan offentliggjøres. 

4. Varestrømmer i/til/fra Norge 
Som nevnt finnes omfattende forskningsmateriale når det gjelder varestrømmer og 

overføringspotensiale. En god og meget relevant rapport er TØI-rapport 1125/2011 (Inger Beate Hovi 

og Stein Erik Grønland). Denne rapporten var noe av grunnlagsmaterialet som ble produsert forut for 

gjeldende nasjonal Transportplan 2014-2023. 

Statistikkgrunnlaget for rapporten er SSBs lastebilundersøkelse, utenrikshandelsstatistikken og en 

varestrømsanalyse som SSB i samarbeide med TØI gjennomførte i 2008/2009. I den sistnevnte 

undersøkelsen ble varestrømmer fra industri og handel kartlagt ved at avsenderadresse og adresse 

for sluttmottaker ble målt uavhengig av hvor mange transportlenker som var involvert undervegs. 

Bransje Bedrift Bedriftsrepresentanter

Dagligvare Asko/Norgesgruppen Svein Solli, Kai Just Olsen, Jarle Kjelingtveit

COOP Tormod Rønningen, Robert Radford

ICA Svein-Dagfinn Solvik

Rema Benno Graser, Rune Herje

Tine Christian Andersen, John Øverbø

Møbler IKEA Holger Christofer Carlsen, Jan Erik Ovesen

EL, VVS, VS, Verktøy Ahlsell Odd Hannestad

Solar Norge Lars Andreas Tobiassen

Brødr. Dahl Jan Vere

Hjem Sparkjøp John Elter

Europris Paal Andersen

Landbruk Felleskjøpet Per Kenneth Øye

Offshore sevice Halliburton Katrine Helle Hodne, Thor Tingbø

Statoil Magne Herdlevær, Søreide Christiansen

Drivstoff Shell Ole Petter Bjørdal

Industri Borregaard Fred Voldset, Mariann Ullstein Nilsen

Norske Skog Runar Thorhus

Jotun Erik Marheim, Sigbjørn Østad

Hydro Elisabeth Holmsen

Eramet Rune Nilsen

Elkem Are Grøthen

Nexans Kyrre Beenfeldt

Logistikk/spedisjon DBSchenker Landdivisjon Kirsten Steenberg, IngeBruvoll

DBSchenker Air&Sea-

disvisjonen Knut Eriksmoen, Jarle Aakredalen

Bring Kjell  Klungsøyr, Inge Seljeset, Tom Østreng

DHL Peter Calleuw,Magnus Kristensen

Kuehne+Nagel Arne Faaberg

Havn

Gøteborg Havn, APM 

Terminal Hans Gutsch
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Innenriks ble dette målt på kommunenivå, utenriks på et nivå som tilsvarer fylker i Norge. I alt svarte 

ca 2400 bedrifter på undersøkelsen.  

Rapporten viser både konkurranseflater mellom transportmidler på korte og lange 

transportavstander, vareslag og vareverdier, samt transportmatriser over hovedmengdene for 

varestrømmer. 

Nedenfor gjengis noen relevante hovedtrekk fra rapporten. Alle illustrasjoner er med kilde i TØI-

rapport 1125/2011 med mindre det er angitt spesifikt under hver illustrasjon. 

Hensikten med å gjengi hovedtrekk i rapporten er å avklare om rapportens funn om 

overføringspotensiale til sjøtransport samsvarer med de funn som er gjort i intervjuundersøkelsen. 

Lastebil er dominerende på alle varegrupper opptil 500 km transportdistanse. De aller fleste 

godstransporter går over kortere distanser på i snitt 60 km. Disse er med få unntak ikke relevante for 

tog- eller sjøtransport. Over lengre transportkorridorer har transportmiddelfordelingen et større 

innslag av tog og sjøtransport. Sjøtransport er dominerende på bulktransport over lengre 

strekninger, mens tog har stor markedsandel på "sine" korridorer for stykkgods, mens bil er 

dominerende på øvrige lange strekninger og på korte distanser. 

 

Nedenfor vises transportmiddelfordeling fra noen utvalgte transportkorridorer i tonn pr år. Våre funn 

stemmer med de intervjuer vi har hatt med industribedrifter innenfor bulk. Det viser seg at disse har 

en dominerende andel sjøtransport allerede. 

Når det gjelder stykkgods, dvs gods som kan rommes i en trailer eller container domineres den av bil 

og bane. Det største overføringspotensialet ligger i dette godsslaget. 
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I Norge er intermodal kombitransport basert på containere satt i system siden tidlig på 80-tallet. På 

de korridorer hvor det går tog er markedsandelen for toget dominerende på de fleste relasjoner. Selv 

om transportvolumet på tog har gått ned siden 2008 pga liten stabilitet i togtilbudet, er togandelen 

på disse korridorene fortsatt høy. Det er verd å merke seg at vareforsyningen til Nord Norge i 

hovedsak baseres på togtransport. 

 

 

Illustrasjonen nedenfor viser at det er stykkgods, dvs forbrukervarer som rommes i en trailer eller 

container, som er dominerende for togtransport. 



9 
 

 

Relevante spørsmål blir da for det første om om det er ønskelig å overføre togvolum til sjøtransport 

og for det andre om det finnes intermodalt gods eller stykkgods på andre relasjoner som kan være 

overførbart til sjøtransport. 

Som det vises i kapittel 5 har de intervjuede bedriftene gjort slike avveininger i sine svar. 

Når det gjelder utenriks transport vises transportmiddelfordelingen nedenfor til/fra hovedregioner til 

Østlandet og Vestlandet. Også her fremgår det at båttransport er omfattende. I motsetning til 

innerikstransporten er togandelen minimal, mens biltransport til/fra Nord Europa og Mellom Europa 

for stykkgods er dominerende. 

 

En oppdatert tabell for bilimport fordelt på opprinnelsesland inklusive fjerde kvartal 2013 gjengis 

nedenfor. Kilde er SSB og baserer seg på tolldokumenter for utenrikshandelen. 
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Volumet gjelder alle grenseoverganger. For grenseovergangen Svinesund som har en dominerende 

andel, har Rambøll på oppdrag av Akershus fylke og Oslo kommune, finansiert av "The 8 Million 

City"-samarbeidet intervjuet samtlige sjåfører som i løpet av to døgn passerte grenseovergangen om 

totaltonnasje samt opprinnelse og leveringssted for transporten. 
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Det passerer ca 2500 lastebiler over grensen pr døgn med i snitt 16 tonn last. Det betyr at av i alt 15 

mill tonn last som krysser alle grenseoverganger pr år utgjør Svinesund ca 12 mill tonn. 

Det aller meste av volumet er langdistansegods med transportavstander over 300 kilometer som 

betyr at mye skulle være relevant for tog- eller sjøtransport. I tillegg kommer den såkalte Europa-

lasten fra kontinentet. 

Noe av TØI-rapporten 1125/2011 sin hensikt var å beregne overføringspotensialet til tog- og 

sjøtransport. Her er det tatt utgangspunkt i hvilket langdistanse volum som er fraktet på andre 

transportmidler, hovedsakelig bil, enn hhv tog og båt på de banerelevante og sjørelevante 

strekninger. 

Det er lagt inn følgende scenarier i modellkjøringer i transportmodellen: 

 Utbygging av lengre krysningspor på bane 

 Reduserte terminalkostnader for sjø og bane 

 Reduserte havneavgifter 

 Økte drivstoffavgifter for lastebil 

 Utbedring av sjøleden disverse steder, dvs seilingsdybde. 

Ut fra beregningene er det fremkommet et overføringspotensial som er oppsummert i tabellene 

nedenfor. 
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5. Møtesamtalene 
 

Som vedlegg unntatt offentlighet følger referat fra intervjuene med 27 bedrifter. Det finnes også 

unntatt offentlighet for hver bedrift oversikt over et overføringspotensiale i tonn og lastbærer fra 

veg- til sjøtransport med angivelse av strekning, frekvenskrav, lastens art og øvrige kundekrav. Denne 

informasjonen finnes i en egen "app" som er utviklet i forbindelse med prosjektet Godsfergen. 

5.1. Utvalg og omfang av bransjer. 
De 27 bedriftene omsetter til sammen for nærmere 340 mrd kroner. De representerer bransjene 

Bransjer Bransjer 

Dagligvare Offshore service 

Møbel Drivstoff, bensinstasjonsskjede 

EL, VVS, VS, Verktøy Industri 

Hjem Spedisjon og samlast 

Landbruk Havn 

 

5.2. Funn 

5.2.1. Generelt 
 

De funn som gjelder generelt er: 

 Ca 1 mill tonn har de 27 bedriftene oppgitt som overførbart til sjøtransport. 

 Med unntak av dagligvarebransjen har bedriftene i liten grad innflytelse på valg av 

transportmiddel på inngående varestrømmer fordi det meste av inntransporten til både 

industri og handelsgrossister er under handelsbetingelse fritt levert. Bedriftene har derfor til 

nå ikke satt særskilte betingelser for transportmiddelvalg på slike volumer. På utgående 

transport råder bedriftene over transporten og kan bestemme betingelser for 

varestrømmen. For å påvirke inngående varestrømmer i favør av sjøtransport må bedriftene 

enten snu handelsbetingelsene slik at de råder over organisering av transporten, eller de må 

sette betingelse for hvilken transportform som skal benyttes ved levering. 

 På samme måte organiseres import og eksport blant spedisjonsbedriftene. Transport som 

oppstår i utlandet bestemmes av utenlandsk samarbeidende nettverk, mens å fylle enheten 

ut fra Norge bestemmes av den norske enheten. De europeiske samlastnettverkene 

disponerer flere tusen løstraller som går til vilkårlige steder i Europa trukket med trekkvogn. 

For å påvirke driften i favør av sjøtransport må derfor dette springe ut av en felles strategi i 

de europeiske nettverkene. Slike utredninger er igangsatt, men er på et meget innledende 

stadium. For å flytte stort volum av slik europalast må sjøtransporten baseres på ro/ro-

løsning eller i det minste chassis og 45 fots high cube container i en lo/lo-løsning. 
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 Pålitelighet og lavere pris enn biltransport er de viktigste forutsetningene som må oppfylles 

for å overføre volum til sjøtransport. 

 Avhengig av bransje er frekvens viktig, men det kreves ikke daglige ruter, heller bestemte 

ukedager. 

 Det må tilbys dør-dør-løsninger hvor tilbyder utvikler totalløsning og må tilby både lastbærer 

og chassis. 

 Miljøfaktoren er viktig, men ikke avgjørende. Pris, pålitelighet og løsning er viktigere. 

 Det uttrykkes sterk bekymring for de nye SECA.kravene som kommer fra 1.1.2015 og hvilken 

konkurransevridende effekt det vil ha i favør av biltransportløsninger. 

 

 

Nedenfor følger beskrivelse av karakteristika for grupper av bedrifter blant de intervjuede fordelt på 

bransjer. 

5.2.2. Dagligvare 
Bransjen har ca 30 000 leveringspunkter daglig, dvs dagligvarebutikker, kiosker, bensinstasjoner, 

skoler og HoReCa (Hotell, Restaurant og Catering). Dette innæbærer at det er de såkalte 

mellomtransportene som er relevant for sjøtransport, dvs transporter mellom lagerpunkter. 

Det er ulike strategier for transport i dagligvarekjedene. Alle kjøper transport gjennom 

handelsbetingelsen ex works, dvs at de tar hånd om all transport helt fra inntransport fra rampe hos 

leverandørindustrien via mellomtransport mellom sine lagre og distribunaler til distribusjon ut til 

detaljistleddet/butikker. I alt er dagligvarehandelen store transportkjøpere og håndterer en betydelig 

del av varestrømmene i Norge. 

De ulike strategiene går ut på graden av insourcing av transporttjenester, dvs graden av 

transportkjøp gjennom løsningsmiljøer som spedisjons og samlastbedrifter i forhold til egentransport 

og direktekjøp fra tog- og bilselskaper. 

Importvolumene er også store. Import fra nordiske land går på bil. Eksempelvis leverer svensk 

papirindustri, som er lokalisert syd for Ørebro og ned mot Gøteborg, den dominerende andel av 

tørke- og toalettpapir til dagligvaregrossistene i Norge. Denne industrien er stort sett nedlagt i Norge. 

Derfor går mye tremasse-råvare ut fra Norge i dag med bil (en liten andel med tog) for deretter å 

gjøres til ferdigprodukter med bilimport til Norge. Dette er forklaringen på at norske lastebiler det 

siste året har vunnet markedsandeler på grensekryssende trafikk til/fra Sverige. Hovedbildet er 

likevel at utenlandske biler står for ca 60 prosent av grensekryssende trafikk til fra Norge. 

Importvolum til dagligvarekjedene fra det sydeuropeiske kontinentet går i stor grad med shortsea. 

Dette gjelder også deepsea-volumer, og dette dreier seg om holdbare importprodukter og noe non-

foodvarer. 

Innenriks benytter dagligvarehandelen bil og tog der tog finnes enten i regi av samlastbedrifter eller i 

direkteavtaler med tog- og bilselskaper. 
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Dagligvarebransjen oppgir at det kan være et overføringspotensiale på ca 320 000 tonn og det dreier 

seg om volum fra nordeuropeiske land via Sverige via Oslo-fjorden rundt kysten til Bergen, samt fra 

Ålesund og nordover kysten til distriktslagre. 

Av totalvolumet disse frakter på flere millioner tonn er overføringspotensialet relativt lite, men dette 

skyldes at hovedvolumet er til deler av landet der sjøtransport ikke er relevant, at mye av volumet er 

østlandsbasert over kortere strekninger, at der det er god retningsbalanse på egen biltransport vil 

dette neppe kunne overføres og at der det benyttes bane vil det beholdes der. 

Forutsetninger for å flytte volum til sjøtransport er at båttilbudet må være på faste ukedager, ikke 

nødvendigvis med daglig frekvens, det må være forutsigbart om tidspunkter for henting og levering 

og tilbyder av sjøtransport må tilby dør-dørløsning med enten løstraller eller 45 fots container som 

også må håndtere tre temperatursoner, dvs tørrvare, ferskvare med krav under +4 grader samt 

frysevarer. 

Prisfordel må være betydelig for å veie opp for merarbeidet med å etablere en ytterligere varestrøm, 

mot nå hvor alt går i samme produksjon, samt for å oppveie ulempen med økt ledetid. 

Miljøargumenter er viktig i favør av båt, men ikke avgjørende i forhold til pålitelighet og pris. 

5.2.3. Møbel og hjem 
De intervjuede bedrifter anså overføringspotensialet på ca 170 000 tonn. Av totalvolumet er dette en 

mindre andel og forklaringen er den samme som for dagligvarebransjen. 

Produktene disse bedriftene håndterer er ikke så tidssensitive som dagligvarehandelen fordi 

omløpshastigheten ikke er så stor som i andre bransjer, men også fordi det i stor grad dreier seg om 

stykkgods som ikke krever temperaturregulering. 

På importvolumer har disse bedriftene allerede store volumer på sjø eller tog, dels også sjø for 

innenriksgodset. Det finnes potensiale på shortsea import fra kontinentet samt ny norsk 

kysttransport av volumer som i dag ikke går på bane. 

Kundene krever avtalte tidsluker både for henting og levering og avhengig av løsning stilles det krav 

om ukentlig levering eller daglig der volumene er store. Det er ex works betingelser og krav til dør-

dørlevering hvor transportleverandør stiller transportmateriell, trailer, chassis med container. 

Det er krav til prisfordel og miljø, men pris og løsning er viktigst. 

5.2.4. EL (Elektro) VVS (varme, ventilasjon, sanitær) VA (vann 

og avløp) V (verktøy) 
Bransjene er ikke vertikalt integrert, dvs de har ikke kontroll på detaljistleddet. Kundene er store og 

små forretninger innen elektro, vann, avløp, verktøy, sanitær. 

Det er meget høy servicegrad som eksempelvis innebærer bestillingsfrist på elektrovarer innen kl 

1600 dag 0 med levering dag 1 før kl 0900 i hele Sør Norge og Midt Norge opp til grensen til 

Nordland.  
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Bransjene har de senere år gått gjennom store strukturendringer fra å holde distriktslagre med 

kundeleveringer regionalt til å sentralisere lagerfunksjoner på det sentrale Østlandet. Bedriftene er 

for det meste lokalisert i Ski, Oppegård, Groruddalen og Skedsmo. Varestrømmene går i de såkalte 

samlastsystemene via Alnabru med tog og bil interregionalt. På Østlandet er det direktedistribusjon 

med bil ut til kunder fra lager. 

Leveringssteder kan være butikker, byggeplasser, elektroforretninger, rørleggerforretninger. 

Bransjen har et svært stort antall varelinjer og lagerlogistikken har et tidsmessig rush ettermiddag 

mens transport og distribusjon foregår nattestid. Alt haster og nesten ingenting er relevant for 

shortsea. I følge møteintervjuene kan det eneste sjørelevante potensialet være prosjektleveringer til 

kystnære strøk som for eksempel totalleveranser til oppdrettsanlegg, byggeprosjekter mv. Dette 

innebærer i følge representantene fra møtene at det holdningsmessig må skje endringer både hos 

kundene som i dag gjør vareavrop løpende og grossistene som retter seg etter kundekravene. 

5.2.5. Landbruk 
Grossistbedrifter som leverer til landbruket har mye sjøtransport allerede. Dette gjelder både 

bulkvarer og maskiner på import, men også volumer som produseres i Norge, alt fra jordprodukter, 

kunstgjødsel, såvarer. Det benyttes innchartrede båter som stort sett benytter private kaier langs 

kysten fra Moss og rundt kysten til Kirkenes. 

Lasteenheten er storsekk og pall. 

Offentlige havner unngås på grunn av pris/kostnad. Seca-direktivet vil høyst sannsynlig ramme 

sjøtransportalternativet uten at det klart fremgikk noen fare for flytting til bil/bane. Noe overførbart 

til sjø kan være sesongvarer dvs sommermøbler og lignende uten av volumpotensiale er oppgitt. 

 

5.2.6. Offshore service 
Den såkalte base til base-transporten er etter hvert omfattende. Av historiske grunner går 

transporten fortsatt i stor grad fra Tananger nordover kystveiene til Bergen,  Ågotnes, Mongstad, 

Kristiansund, Sandnessjøen, Harstad, og det dreier seg om et hundretalls trailere daglig nordover til 

basene med utstyr som skal forsyne plattformene i Nordsjøen med utstyr. 

Det er meget strenge servicekrav og tidslukekrav som ikke kan fravikes. Utkjøring fra Tananger 

tidligst kl 1600 dag 0 og ankomst base dag 1 før 10 eller dag 2 på fjernere baser. Betalingsviljen har 

gjort det mulig å holde høy servicegrad.  

Overføringspotensialet angis fra de bedrifter vi har intervjuet på ca 130 000 tonn. Det er krav til 

daglig frekvens, høy pålitelighet. Det er noe lange laster i form av borerør som er lengre enn 45 fot, 

dvs at disse må fraktes i egne "barges" 

Om det er lo/lo båter som skal håndtere volumet, må leverandør stille med lastbærer og chassis og 

tilby dør-dør løsning. 
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5.2.7. Industri 
Norsk Industri er storforbruker av sjøtransport. 

Av de bedrifter det er holdt møter med fremkommer det at 90-100 prosent av utgående varestrøm 

er transportert sjøveien. Hoveddelen av inngående volumer er også sjøtransport. Flere bedrifter har 

de senere årene flyttet volumer til sjøtransport av hensyn til pris og miljø.  

Likevel oppgir bedriftene et ytterligere overføringspotensiale på ca 140 000 tonn. Av den totale 

produksjonen er dette en liten andel. 

Kundekravene er annerledes enn hos de øvrige bransjene. Det er stort sett krav om ukentlige 

skipninger. Skipningsdager er fleksibelt, men må forhåndsavtales. I stor grad benyttes private kaier 

som også fungerer som bufferlagre av ferdigprodukter. 

Avhengig av bransje stilles det særlig krav om lastbærer. For eksempel ruller med avispapir krever 

sideåpning på container hvis ikke ro/ro med løstraller kan benyttes fordi kundemottak neppe kan 

håndtere endelossing. 

Industribedriftene har ofte egne omlastterminaler på kontinentet. Bedriftene er alle meget bekymret 

for SECA-direktivet og frykter konkurranseevnen i forhold til  Syd Europa forskyves sydover og at 

biltransport igjen kan bli et aktuelt alternativ. 

En industribedrift har krav om daglig frekvens og lastebærer må være termoutstyr. 

 

5.2.8. Samlastbedrifter 
De store samlastbedriftene i Norge har faste produksjonsmønstre som kan illustreres slik 
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Der det ikke er dekning med tog går fremføringen med containerbiler. Distribusjonsområdene slik de 

er illustrert skjer med utgangspunkt i en samlastterminal hvor utkjøring av ankommet gods med 

nattbasert tog eller bilfremføring distribueres til mottakerbedriftene, stort sett detaljistleddet i 

verdikjeden, dag 1 i Sør Norge før kl 1300, dag 2 i Helgeland og dag 3 i Nordland, Troms og Finnmark. 

Innhenting hos grossister og industribedrifter skjer på ettermiddag med de samme 

distribusjonsbilene og fremføres over natt for distribusjon til detaljistleddet etter samme ledetid som 

nevnt ovenfor. 

Det er i tillegg store volumer for direktedistribusjon innenfor distribusjonssonene direkte mellom 

kunder uten at det er terminalbehandling i hver ende. 

I tillegg har samlastbedriftene utenlandske nettverk enten eierintegrert eller gjennom 

samarbeidsavtaler. Det europeiske nettverket med distribusjonssoner og fremføringsnettverk er 

bygget opp stort sett på samme måte som det norske. Det betyr at de store nettverkene har 

ruteplaner med hente og ankomsttider mellom vilkårlige postnumre som dekker hele det europeiske 

kontinentet og med produktløfter i form av knappe ledetider. 

Fremføring i Europa er i hovedsak basert på bil, noe på bane og svært lite på sjøtransport. Den 

europeiske lastbæreren er Eurotrallen som er 13,6 meter lang og som sammen med en trekkvogn 

utgjør en semitrailer. Disse lastbærerne er utformet slik at de kan ta 66 paller i to lastehøyder. En 

high cube, wide body 45 fots sjøcontainer tilsvarer samme størrelse og derfor krever store 

transportkunder og vareeiere at sjøtransport må levere dør-dør transport med slike containere hvis 

det ikke kan tilbys ro-ro sjøtransport med Eurotraller. 

Det er en sterk tendens til overgang til sjåføruavhengig lastbærer, dvs overgang fra tradisjonell bil og 

henger til trekkvogn og Eurotralle. De store samlastnettverkene disponerer over trailerpooler med 

flere tusen traller som "flyter" rundt om på det europeiske kontinentet og i større grad også i Norge 
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på linje med hva en intermodal container gjør. I Norge er samlastsystemene containerisert, dvs at 

lasteenhetene benytter bil/tog, i mindre grad sjø/bil/tog. Det skal mye til at samlasterne i Norge 

endrer sine driftskonsepter hvis ikke kundene krever det. For samlastbedriftene er shortsea 

ensbetydende med import og eksport med båt, dvs ikke kysttransport i Norge. De samme 

samlasterne er også med i verdensomspennende nettverk som operer deepsea, dvs oversjø skipsfart. 

Her er de blant verdens største forwarding-operatører. Sjøkapasiteten kjøpes av de store rederiene. 

I mindre grad, men økende, utvikler samlastbedriftene og sjøspeditørene i Norge shortseatilbud. 

Disse konkurrerer med eller samarbeider med shortsea rederiene som tilfører norske trafikkhavner i 

volum slik som listen nedenfor viser: 

Gods etter havn, tonnasje med container lastet og losset, innenriks og utenriks. Kilde SSB

 

 

Som det fremgår øker tonnasjen totalt og ligger på nærmere 5,5 mill tonn i 2013. Dette tilsvarer om 

lag den samme tonnasjen som går med kombitransport med tog i Norge 

Årstonnasje* År 2011 År 2012 År 2013

Borg Havn, sum 307763 359335 388105

Moss Havn sum 306855 307208 294671

Oslo Havn sum 1330881 1307608 1307680

Drammen Havn sum 99271 116464 132867

Larvik Havn KF 679462 703946 676469

Grenland Havn IKS 301247 391901 381689

Kristiansand Havn KF 382018 406140 418268

Eigersund Havn 29340 29622 29193

Stavanger Interkommunale Havn IKS 70566 140825 178204

Karmsund Interkommunale Havnevesen IKS 59549 62477 41913

Bergen og Omland Havnevesen 195789 207437 200878

Flora Hamn KF 52019 45549 30788

Bremanger Hamn og Næring KF 102264 73948 71352

Nordfjord Havn IKS 65959 85077 97317

Ålesundregionens Havnevesen 398919 360246 399718

Molde og Romsdal Havn IKS 2467 1300 886

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 112366 113243 170342

Trondheimsfjorden Interkommunale Havn IKS 112470 121481 135272

Indre Trondheimsfjord Havnevesen IKS 147227 166849 44601

Mosjøen Havn KF 0 0 191044

Mo i Rana Havn KF 4975 6243 8106

Bodø Havn KF 127643 188574 190871

Narvik Havn KF 242 150 0

Harstad Havn KF 0 0 35708

Tromsø Havn KF 25868 32295 45609

Hammerfest Havn KF 2101 3025 4316

Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS 6211 2343 1187

Sum tonnasje container, lastet og losset 4923472 5233286 5477054

* Årstonnasjen er 3.-3.kvartall for hvert år fordi statistikk for 4. kvartal 2013 ikke foreligger.
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Av sitt store totalvolum bedømmer samlastbedriftene at de kan tilføre ca 450 000 tonn til 

sjøtransport, basert på at logistikknettverkene i Europa legger om noe volum til fra Norge fra bil til 

sjøtransport. 

5.2.9. Havn 
En havn er intervjuet og det er APM Terminals i Gøteborg. Hensikten var ikke å be Gøteborg 

containerhavn tilføre Norge mer sjøbasert gods, men å lære mer om deres strategi. 

Havna betrakter rederier, togselskaper, lastebilselskaper, vareeiere og lagerselskaper som sine 

direkte kunder og har ambisjon om å bli hovednavet for containertransport på sjø for Sverige. 

Allerede i dag har havna ca 50 prosent av all containertransport med skip i Sverige med sine 823 000 

TEUs. Det er omtrent det samme som det totale containervolumet på samtlige Norske trafikkhavner, 

jfr oppstillingen ovenfor. Det bygges ut et omfattende togtilbud til svenske destinasjoner fra havna 

og halvparten av TEU-volumet fraktes videre med tog. Sammen med CargoNet og GreenCargo 

arbeides det med å forbedre togforbindelsen mellom Gøteborg Havn og Oslo. Pr i dag går det ikke 

særlige container volum med tog på denne strekningen. Ca 14 prosent av trailertrafikken som 

passerer Svinesund oppstår fra ro/ro havna i Gøteborg i følge Rambølls intervjuer med sjåførene på 

Svinesund.  
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6. Overføringspotensiale til sjøtransport: 3-5 mill tonn. 
 
Det finnes nesten 32000 bedrifter med NACE-kode innenfor engroshandel i Norge. I tillegg finnes et 
stort antall industribedrifter. 
Når det gjelder engrosbedrifter er det litt over ca 1040 bedrifter med omsetning over 100 mill 
kroner. En oversikt over disse bransjene med antall bedrifter og omsetning finnes i tabellen 
nedenfor. 
 

 

De 1043 engrosbedriftene hadde en årsomsetning i 2012 på 723,7 mrd kroner. 
I følge TØI-rapport 1150/2011 (Hovi/Hansen) er den gjennomsnittlige logistikkostnaden målt i andel 
av salgsinntekter for engrosbedrifter 15,7 %. 

Engrosbransje

Antall 

bedrifte 

rmed 

omserning>

MNOK100

Av disse 

sum 

omsetning 

MNOK Engrosbransje

Antall 

bedrifte 

rmed 

omserning>

MNOK100

Av disse 

sum 

omsetning 

MNOK

Bil 28 29,7 Kjøkkenutstyr 3 0,5

Last og buss 9 17,8 Rengjøring 3 1,3

Automotive 28 10,3 Parfyme/kosmetikk 14 4,8

Motorsykkel 2 0,6 Medisin/helse 62 33,8

Landbruksutstyr 9 10,3 Møbler 12 10,2

Planter 6 2,2 Belysning 7 1,1

Frukt, grønt 22 10,2 Bok, blad 14 1,4

Kjøtt 7 5,1 Fritidsbåt 7 1,2

Meieri, egg, olje 3 0,7 Sportsutstyr 14 4,6

Juice 3 0,3 Leker 8 1,1

Tobakk 5 5,3 Div husholdning 8 5,5

Sjokolade 7 1,7 Data og utstyr 41 25,2

Kaffe 3 0,7 Elektronikkutstyr 20 10,4

Fisk 75 41,5 Landbruksmaskiner 21 6,4

Helsekost 19 4,1 Maskinverktøy 14 3

Mat/dagligvare 56 115,5 Bergverksutstyr 63 20,3

Utstyr tekstil 2 0,2 Kontormøbler 12 2,7

Klær 39 9,5 Kontorutstyr 5 1

Sko 7 2,3 Elinnstallasjon 22 12,3

Brune/hvitevare 10 10,7 Skipsutstyr 16 5

Brunevare 5 2,5 Industriutstyr 26 6,6

Foto 2 0,3 Utsyr til handel 45 7,8

Optikk 3 0,4 Drivstoff, brensel 38 175,4

Metall, malm 19 6,7 Kjemiske produkter 16 7,8

Tømmer 16 7 Papir og papp 17 4,5

Trelast 23 12,7 Andre innsatsvarer 8 1,8

Fargehandel 9 3 Avfall og renov 7 1

Byggevarer 52 20 Engros uspesifisert 8 4,7

Jernvare 46 31 Sum 1043 723,7
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Disse kostnadene fordeler seg slik: 
Transport  6,1% 
Lager   5,1% 
Kapitalkostnad  1,4% 
Svinn   0,8% 
Forsikring  0,3% 
Emballasje  0,5% 
Administrasjon  1,4% 
 

En sannsynlig transportomsetning for disse bedriftene skulle ut fra TØI-rapporten være ca 44 mrd 

kroner.  

De bedriftene vi hadde møter med hadde i sum omsetning 340 mill kroner i 2012 og er alle 

dominerende bedrifter innen sin bransje når det gjelder omsetning.  

Hvis en bruker de volumopplysninger som er fremkommet i møtene, kan en ikke vitenskapelig 

dokumentert antakelse tilsi et potensiale på ca 2 millioner tonn overførbart til sjøtransport fra 

grossistbedrifter i Norge. Dette gjelder i hovedsak utgående varestrømmer fordi inngående 

varestrømmer (med unntak av dagligvarehandelen), ikke er under kontroll av de norske bedriftene. 

Bilimporten fra Europa er ca 2 mill tonn i kvartalet. Ca halvparten oppstår i Sverige på 

strekningslengder som det i mindre grad er relevant å overføre til sjøtransport. Den andre halvparten 

kommer via svenske havner eller Øresundsbroen, til sammen i underkant av en million tonn i 

kvartalet. 

Det skulle være mulig å oppnå en overføring til sjøtransport av 10-20 prosent av dette volumet, dvs 

100 000 tonn, tilsvarende 10 000 trailerenheter pr kvartal eller ca 100 000-120 000 trailerenheter pr 

år. For å oppnå dette må handelsnæringen på grossistnivå mobiliseres. Dette kan gjøres på flere 

måter enten ved at handelsnæringen stiller krav til transportmiddel for inngående volumer eller ved 

at de ber sine speditører eller transportleverandører utvikle sjøbaserte løsninger i større grad enn nå. 

Initiativene må komme fra transportkjøperne selv fordi speditørene utvikler i stor grad løsninger på 

basis av kundekrav. Det kan ikke forventes at speditører utvikler sjøtransportløsninger som ikke 

etterspørres i markedet. 

Når det gjelder industrien har vi konstatert at det benyttes sjøtransport i stor grad, men det er også 

funnet eksempler på overførbart potensiale. Norsk Industri benytter seg i stor grad av billig 

transportkapasitet med bil fordi retningsubalansen er ca 30/70. Det betyr at prisene med biltransport 

ut av landet er billig. 

Alt i alt vurderer vi overføringspotensialet til shortsea transport til/fra/i Norge til ca 3-5 mill tonn i et 

10 års perspektiv.  Om dette skulle fraktes med sjøcontainere vil containervolumet til norske havner 

kunne fordobles. Dette volumet er betraktelig mindre enn anslaget fra TØI-rapport 1125/2011 slik 

det er gjengitt på side 9 ovenfor. Det må gjøres oppmerksom på at parameterne som er simulert i 

transportmodellen ikke er benyttet i møtene med bedriftene, kun bedriftenes vurderinger og hvilke 

kundekrav de stiller. Simuleringene og herværende rapport er ikke uten videre sammenlignbare. 

Tallmaterialet for øvrig i TØI-rapporten med varestrømmer synes å være rimelig gode angivelser av 

volumene i Norge og til/fra utlandet. 
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7. Anbefaling 
Det anbefales at metoden som er valgt, dvs intervjusamtaler med potensielle sjøtransportkunder, 

fortsetter og utvides til å omfatte 10 prosent av de grossistbedriftene som er listet på side 18. Dette 

gjør det mulig å etterprøve en antakelse om overføringspotensiale. I tillegg må det vurderes 

nærmere om det finnes ytterligere potensiale i industrien for eksempel i skognæringen og 

sjømatindustrien. 

Aktører som ønsker å utvikle sjøbaserte løsninger må være innstilt på å utvikle løsninger for mange 

kunder med mindre volumer. Det er ikke snakk om å utvikle store volumløsninger for et fåtall kunder. 

Det betyr at det må lages et driftskonsept som et stort antall kunder er villig til å kjøpe. 

Slike driftskonsepter har store samlastbedrifter utviklet gjennom år basert på dør/dør-løsninger med 

innhentings- og utkjøringssoner og fremføring via et færre antall terminalnav. Det antas at noe 

lignende bør skje med nærskipsfarten fordi hver kunde alene har for lite volum til at det kan utvikles 

sjøbaserte løsninger særskilt for disse. Det betyr igjen at sjøtransport som ikke er bulkvarer må 

konsentreres om et færre antall havner. 

Om det er mulig å komme fram til sikrere antakelser om et tilstrekkelig kundegrunnlag vil det kunne 

føre til interesse blant rederier og/eller kapitaleiere som ser et potensiale for lønnsom drift. Det vil 

neppe være aktuelt at samlastbedriftene eller vareeiere i egen regi investerer i skip. Disse vil lage 

løsninger basert på kjøpte transporttjenester. 

Om offentlige myndigheter ønsker å bidra til overføring av mer gods til sjøtransport anbefales at det 

gis støtte til systematiske kommunikasjon med transportkjøpere. 

I tillegg er det nødvendig med midlertidige insitamenter i form av et tilskudd pr tonn eller trailerlass 

overført. Dette begrunnes med informasjon som fremkom i møtesamtalene. 

Sjøtransport som alternativ er: 

 Ikke tilstrekkelig kjent som alternativ 

 Ikke tilstrekkelig lagt til rette fra tilbydersiden 

 Et alternativ med sjø må naturligvis føre til to produksjons/driftsmodeller fordi 
hovedvolumet fortsatt må gå med bil/bane.  

 Lengre ledetid må gi en prisfordel. 

Et forslag til insitamentsordning er fremmet fra næringen selv og offentlige myndigheter har vurdert 

slike insitamenter som nyttige i en introduksjonsfase. Det vises her til Nasjonal Transportplan for 

2014-20203 som Stortinget vedtok våre 2013. 

 

Ikke offentlige vedlegg: 

 Skjematisk oversikt med nøkkelinformasjon over intervjuede bedrifter 

 Kopi av referat fra møtesamtaler med 27 bedrifter. 

  

 


