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Terminaler og lagre i logistikkjeden, Stein Erik Grønland, SITMA AS. 

Grønland tok utgangspunkt i at terminalene kan regnes som knekkpunktet i 
leveringskjeden, som sikrer tilgjengelighet og servicegrad. Det finnes ulike typer 
av lager, f eks sikkerhetslager, syklisk lager, sesonglager og ”pipeline” lager. 
Lagrene kan inneha ulike roller, som bedriftenes ferdigvarelager, 
distribusjonssentra eller knutepunkt/HUB-er for å utføre konsolidering av gods på 
lange transporter. 

Lagerholdskostnaden er degressivt økende med antall lagre, 
inntransportkostnadene øker med antall lager, mens distribusjonskostnadene avtar 
inntil et visst antall lagre for så å øke med antall lagre. Ledetiden blir kortere desto 
nærmere lageret er en kunde.  Det er mao en avveining mellom 
lagerholdskostnader, transportkostnader og servicegrad som er med i beslutningen 
om hva som er riktig lagerstruktur for en leverandør.  

Det finnes ulike typer av planleggingsmodeller for valg av terminal og lagersted, f 
eks modeller for analyse av lagerstruktur, lokaliseringsmodeller, 
forsyningsmodeller og ruteplanleggingsmodeller. Det er tilnærmet 
kvadratrotsammenheng mellom antall lagre og behov for lagerbeholdning, dvs 9 
lagre har 3x større lagerbeholdning enn ett. 

Ved valg av sjøterminal vektlegges flere faktorer enn ved valg av bilterminal, f 
eks spiller dybde, lengde, kapasitet og fasiliteter på land inn i tillegg til selve 
lokaliseringen. Havnens effektivitet kan være særlig utslagsgivende for valget, 
siden tidskostnadene for et skip er mye høyere enn for en lastebil. 

Transportetatene har de siste årene satset tid og ressurser i å etablere en nasjonal 
godsmodell, Logistikkmodellen. Logistikkmodellen er en modell for analyse av 
hvordan transportavviklingen endres som følge av endringer i varestrømmer, 
lager-/terminallokalisering, transportkostnader, etc. Logistikkmodellen har i dag 
kostnadsfunksjoner for lasting, lossing og omlasting. Disse er differensiert ut fra 
varenes karakteristika og transportmiddel. Det er imidlertid ingen differensiering 
av kostnadene ut fra terminalenes teknologiske nivå, lasthåndteringssystem eller 
størrelse, men det jobbes med å forbedre modellen på dette punktet.  

 
Engroshandelslagre og terminaler i Osloregionen, Inger Beate Hovi, 
Transportøkonomisk institutt. 

Viktigste utfordringene for Osloregionen er forventet vekst i godstransporten i 
årene som kommer. Veksten er særlig knyttet opp mot forventninger om en 
befolkningsvekst innenfor regionen tilsvarende Bergens befolkning, økt konsum 
pr capita og næringsøkonomisk vekst.  

Mye av importgodset til privat konsum kommer via Osloregionen, og mange av 
engroshandelslagrene i regionen er sentrallagre med nasjonal funksjon. Importen 
kommer til regionen med lastebil på veg og med ferge, og i container med skip. 
Jernbane har en svært liten andel av importgodset. Oslo havn har økende antall 
importcontainere, men mottar en avtakende andel av importcontainerne i 
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regionen, fordi de andre havnene har høyere vekst. Dette gjelder særlig Moss og 
Larvik havn, men også Drammen som fra høsten 2006 har fått regelmessige anløp 
av containerskip. Fergetransporten øker mindre enn containertransporten, mens 
lastebiltransport på veg over grensen har høyest vekst i tonn.  

Engroshandelen er særlig konsentrert i Oslo, men tilveksten har funnet sted 
nordøst og syd for byen, hovedsakelig langs E6. Detaljhandelen øker mer enn 
engroshandelen i antall sysselsatte, noe som skyldes at engroshandelen er blitt mer 
automatisert, men også at internasjonale varehandelskjeder og lavpriskjeder i 
økende grad har direkteleveranser til butikkene fra sentrallagre utenfor Norge. Det 
er flest engroshandelsbedrifter i Oslo, men det er flest store lokalisert i Akershus. 

Det er langt færre terminaler enn lagre i regionen, og terminalene er i hovedsak 
lokalisert rundt Oslo havn og Alnabru og i tilknytting til Drammen og Borg havn. 

I en analyse av alternativ lokalisering av den del av engroshandelen i Oslo som er 
knyttet til importvarer er det utviklet to scenarioer. I det ene alternativet er det 
antatt at norske importører finner det forretningsmessig lønnsomt å flytte ut av 
Oslo, som følge av at Gøteborg har interkontinentale skipsanløp. I det andre 
alternativet er den samme engrosaktiviteten flyttes til Vestby/Ski (Follo) og til 
Drammen. Scenarioene må regnes som regneeksempler der Drammen og Moss 
havn får økt betydning som avlastningshavner til Oslo. Begge scenarioene er 
analysert ved å bruke transportetatenes logistikkmodell, og vi finner at begge de 
alternative løsningene gir noe vekst i vegtransporten. Størst vekst i vegtransporten 
og størst reduksjon i sjøtransporten, finner vi ved lokalisering i Gøteborg. Også 
gjennomgangstransport på veg gjennom Osloregionen øker mest i 
Gøteborgalternativet. 

 

Lokalisering av nytt Østlandslager for COOP, Ståle Nersund, COOP Norge 
AS. 
COOP har i dag fem engroshandelslagre lokalisert i hhv Oslo, Stavanger, Bergen, 
Trondheim og Tromsø. I tillegg er det ett lager for byggevarer og non-food på 
Langhus (Oppegård) og ett importlager for oversjøiske leveranser, som har lengre 
liggetid og lagerbehov i forhold til de andre lagrene. Hvert av matvarelagrene er 
inndelt i fem temperatursoner. 

COOPs strategi er å øke andel varer som går via lager og redusere 
direkteleveransene til butikk. I dag er denne fordelingen ca 65/35 %. Målsettingen 
er basert på ønske om å få mer kontroll og mulighet til å totaloptimalisere 
leveranser til butikk.  

COOP har vurdert alternative lokaliseringer av lageret i Oslo, fordi det er 
usikkerhet mht ekspansjonsmuligheter på dagens lokalisering pga høy 
utnyttelsesgrad på tomta og at et nytt vegprosjekt, Fossumdiagonalen, vil ta 
arealer fra dagens tomt. Det nye lageret skal ha høyere automatiseringsgrad enn 
dagens lager, og COOP ser for seg økte gevinster ved sentralisering. 
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Vurderingen av alternative lokaliseringer har ført til to hovedkonklusjoner: Det 
nye lageret bør ligge nærmest mulig Alnabru, og det skal ligge nord eller sørøst 
for Oslo. Det er imidlertid få aktuelle tomter å velge mellom. 

COOP har i prosessen tatt kontakt med 20 kommuner rundt Oslo, men få 
kommuner ønsket umiddelbart å få lageret lokalisert i sin kommune. Etter hvert så 
flere kommuner at en lokalisering innenfor deres kommune kunne bidra positivt, 
bl a i form av flere arbeidsplasser. Finanskrisen er også blitt til hjelp, da flere 
tomter som hadde planlagte prosjekter er blitt avblåst, og i løpet av et 
toårsperspektiv er det blitt flere ledige tomter. 

Våren 2009 hadde COOP 7-8 alternative lokaliseringer, og gjennomførte en 
detaljert transportanalyse for hvert alternativ, samt en interessent og 
usikkerhetsanalyse. 

Høsten 2009 har de hatt en kjøpsprosess med fokus på detaljert 
kravsspesifikasjon, bindende pristilbud og der ledelsen kom på banen for å 
avgjøre hvordan ulike faktorer skal vektes. Faktorene er enten kvantitative, som 
tomtepris, grunnarbeid, infrastruktur og transportkostnader, og ikke-kvantitative 
som ansattes ønsker, miljø og omdømme. Det er laget en modell som gjør alle 
faktorer om til kroner.  

Aktuelle områder for ny lokalisering er 1) Gardermoen og Fet og 2) Ski, Enebakk 
og Frogn.  
 

Samlokalisering av Bring på Alnabru - fordeler mht egen aktivitet, nærhet til 
andre samlastere og nærhet til jernbane, Edvard Nervik, Bring Logistics AS 
Posten er Norges største bruker av jernbanetransport, og har også hatt størst vekst 
på nasjonale jernbanetransporter, i tillegg til at de nylig har startet opp en 
internasjonal jernbanerute for fisk til Rotterdam. Innenfor Posten er Bring den 
største brukeren av jernbanetransport foran Postens pakkevirksomhet.  

Hovedhensikter ved samlokalisering av Brings aktiviteter på Alnabru er knyttet 
til: 

• Mer effektiv terminallogistikk og raskere forsyningskjeder 

• Øke jernbaneandelen 

• Unngår tomkjøring 

• Unngår unødvendig kjøring mellom virksomheter 

• Mer tid til innhenting/utkjøring pga redusert hentetid 

Det er begrenset hvor mye de ulike samlastaktørene på Alnabru kan samhandle, 
fordi: 

• Det er hard konkurranse om kundene 

• De ulike aktørene har ulike produkter og tjenester 

• Ulike leverandører 
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• Konkurranselovgivning 

• Eierstruktur 

Det er likevel gevinster ved at de ulike aktørene er samlokalisert. De viktigste er: 

• Alnabru styrkes som godssenter 

• Bidrar til økt satsning på jernbane 

• Aktørene har felles multimodale løsninger 

• Høy arealeffektivitet 

• Servicesenter for bl a drivstoff og reparasjoner 

Jernbaneterminalen har en planlagt utvidelse av kapasiteten fra dagens 500.000 
TEU til ca 1,5 mill TEU i 2020. 

 
Arbeid mot en felles strategi for gods- og logistikkvirksomhet i Osloregionen, 
Theis Juell Theisen, Osloregionsamarbeidet. 

Samarbeidsalliansen Osloregionen skal styrke næringsutviklingen i Osloregionen, 
til ett internasjonalt vekstsenter. Alliansen er en frivillig medlemsorganisasjon 
basert på tillitt og konsensus. Det innebærer at det er lite avstemming, men at 
partene skal bli enige. Osloregionen består av 57 kommuner og omfatter 11 
regionsråd, der lederne av disse rådene inngår i Osloregionens styre. Det er et eget 
sekretariat som består av 2 personer. 

Det har vært jobbet med en areal- og transportstrategi for regionen, som i 
hovedsak går ut på å etablere knutepunkter og grønn struktur med mye 
kollektivtransport og lite vekt på godstransport: 

• Flerstruktur 

• Utvikling av større regionalt arbeidsmarked 

• Flerkjernet utvikling og arealeffektivitet 

• Utbyggingsmønstre med utgangspunkt i skinnegående transport, vegsystem 
med god framkommelighet for buss 

En hovedutfordring for godstransporten i regionen er at det foreligger kraftige 
prognoser for forventet utviking i godstransport. Prognosene er utarbeidet av TØI 
til arbeidet med NTP 2010-2019. Det arbeides for tiden mot en felles strategi for 
gods- og logistikkvirksomhet i Osloregionen. Den overordnede målsettingen er å 
legge til rette for økt verdiskapning på en mest mulig bærekraftig måte, dvs mer 
gods overført til jernbane og sjøtransport. 

Å utarbeide en strategi for godsutvikling møter større utfordringer enn for 
kollektivtransport, fordi det møter mindre engasjement hos politikerne. Det er 
derfor en utfordring å få kommunisert med politikerne hva som er de viktigste 
hovedutfordringene, hva man kan gjøre og hvorfor kommunene må engasjere seg. 
Strategien er ikke en overordnet plan etter plan- og bygningsloven. 
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Godstransportetterspørselen styres av markedsbaserte næringer, som fører til 
krevende handlingsrom for offentlig sektor. Oslo kommune er en stor og aktiv 
aktør, mens det er mindre grad av engasjement og kompetanse i de mindre 
kommunene i Osloregionen. 

Aktuelle målområder for godsstrategiene som er foreslått, er: 

• Terminalen (utvikling av samlast og intermodale transporter). 
• Gods på bane, hva er behovet for infrastruktur (terminaler, sidespor)? 
• Gods på båt, hva er behov for infrastruktur (farleder og tilknytting til 

hovedvegnett og jernbane)? 
• Gods på veg (hva er de viktigste flaskehalsene), mulig stamnett for godstransport 

i regionen. Dette er bl a innført i Stockholm. 

Det er forventet at strategien skal sluttbehandles i mai 2011. Behandling i 
kommuner og fylkeskommuner. Strategien vil være et grunnlag for påvirkning til 
NTP-arbeidet. 
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Velkommen tilVelkommen til
Forum for lokale godstransporter

Godstransport i areal- og 
transportplanlegging. Terminaler og lager

Toril Presttun

2. desember 2009

Forum

• Åpent nettverk:

– Kontakt mellom myndigheter, 
næringsliv og forskere 

• Bidra til erfaringsutveksling, 
kunnskapsutvikling og kompetanseheving 
– og derigjennom til bedre løsninger

• Om lag 2 dagsmøter pr år – arr. TØI

• Har hatt to studieturer – arr. SINTEF 
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Etatsprosjekt fou 
- næringslivets transporter

• 20 mill kroner til fou 2007-2010

• Deltema 

– Datagrunnlag og verktøy

– Gods i by

– Intermodale transporter, utvikling i transport 
og logistikk

– Formidling

• finansierer Forum for lokale godstransporter
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Terminaler og lagre i logistikkjeden

Stein Erik Grønland

Hvorfor terminaler?

Grunnlag for å sikre god kapasitetsutnyttelse i transportkjedene
Naturlige ”knekkpunkt” for overgang mellom større konsentrerte 
transportstrømmer og mindre, spredde transportstrømmer
Nærhet til bruker
”Port” til større transportsystem
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Hvorfor lager?

Sikring av tilgjengelighet og servicegrad
Buffer for optimalisering av etterforsyning og distribusjon
Virkemiddel til optimalisering av forsyningskjeden

Hvorfor lager?

Sikkerhetslager
Syklisk lager
Sesonglager
”Pipeline” lager
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Logistikkfunksjoner i mellomleddene

Sortering
Behov, volum og plukkfrekvens

Akkumulasjon
For senere levering mot ordre

Allokering
Fordeling av varer i forhold til 
oppgaver

Bygging av assortiment
Produktspekter

Roller

Bedriftens ferdigvarelager
Distribusjonssenter (DC)

Rask markedsrespons og reduksjon av 
transportkostnader

Knutepunkt, «HUBer»
Samle gods for hensiktsmessig forsendelse, 
kombinerer ønsket varemiks
Sikre konsolidering av transport
“Cross-docking”

- Direkte overføring mellom transportmidler
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Depotlokalisering

Direkte til kunde

Ett depot

To depot

Depot for hver kunde

Kostnader

For transportkjøper er det mest vesentlige hvordan valg av 
terminaler og lagerpunkter påvirker logistikkløsningenes kostnader 
og effektivitet
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Logistikkostnader

Direkte transportkostnader
Transportledelse
Transportplanlegging
Spedisjon
Transportskader
Toll og avgifter

Administrasjon
Ordrefunksjonen (innkjøp og salg)
Lagerstyring
Innkjøp
Økonomi
IT-systemet
Restordrer
”Stock out” situasjoner
Bad will hos kunden

Bygninger og lokaler
Utstyr
Personal
Investert kapital
Vrak
Tyveri
Forsikring

Produksjonskostnader
Varer i arbeid
Investeringer
Produksjonsplanlegging
Omstillingskostnader
Haste ordrer
Etterspørsel og  prognoser

DistribusjonDistribusjon && transporttransport

ProduksjonProduksjon
AdministrasjonAdministrasjon LagerdriftLagerdrift

Mottak av gods 
Kvalitetskontroll
Lagring
Plukking
Pakking
Emballasje
Intern transport
Material håndtering
Samlasting og klargjøring

MaterialhMaterialhååndteringndtering

Distribusjonskostnader

Antall terminaler/lagre

K
os

tn
ad

er

Distribusjon

Transport

Lager

Totale kostnader
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Distribusjons-kostnader

Distribution cost
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Struktur og service
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Lager Lager
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Butikken som terminal
Bransje Brutto areal: Antall leveranser 

(per 1000 kvm)

Dagligvare og servicehandel Over 800 kvm 8

Under 800 kvm 12

Brun-/hvitevarer, inkl. underholdning Over 1000 kvm 6

Under 1000 kvm 10

Sport, sko og tekstil Over 600 kvm 2

Under 600 kvm 3

Hage, møbler og interiør Over 1000 kvm 1

Under 1000 kvm 2

Byggevaresentre Uansett areal 2

Rekvisita og tilbehør til til kontor, bil og hjem Store varehus 0,6

Annen detaljhandel (som bokhandel, apotek, Over 500 kvm 2

ur, optikk, foto, gaver, leketøy,  zoo).  Under 500 kvm 6

Gjennomsnitt for all detaljhandel 2,5

Andre bynære ”terminaler”

Gjennomsnitt Antall daglige Maksimum Minimum
Næring/bransje areal per virksomhet transporter transporter transporter

i undersøkelsen per 1000 kvm per dag per dag

Varedistribunaler 24000 2,5 4 1

Skoler 10000 0,5 1 0,1

Kontorer 2200 1 2 0,2

Hoteller og restauranter 20000 3 4 2
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Trafikkintensitet og kapasitetsbehov – ”bynære 
terminaler”

Antall leveranser pr 
dag (årsgjennomsnitt, 
hverdager) til 
forretningsadresse

Anbefalt 
antall 
losseplasser - 
maks 
forventet 
ventetid 3 
min

Antall leveranser pr 
dag 
(årsgjennomsnitt, 
hverdager) til 
forretningsadresse

Anbefalt 
antall 
losseplasser - 
maks 
forventet 
ventetid 1 
min

1 1 1 - 3 2
  2 -  3 2 3 - 9 3
 4 - 9 3 10 - 17 4
10 - 25 4 18 - 26 5
26 - 36 5 27 - 35 6
37 - 46 6 36 - 45 7
47 - 58 7 46 - 55 8
59 - 69 8 56 - 66 9
70 - 81 9 67 - 76 10
82 - 92 10 77 - 87 11
93 - 104 11 88 - 98 12
105 - + 12 + 99 - 110 13

111 - + 14 + 
 
 
Butikkstørrelse Gjennomsnittlig Antall transporter 
  brutto areal per 1000 kvm 
      
Butikker over 800 kvm 3700 kvm 1,2 
Butikker under 800 kvm 250 kvm 3,7 
Gjennomsnitt 1500 kvm 2,5 
 

Alternative planleggingsmodeller for valg av 
terminaler og lagersted

Modeller for analyse av lagerstruktur
Typisk modeller som analyserer beholdninger (sikkerhetslager og 
syklisk lager) for ulike strukturer, basert på ”rasjonell” dimensjonering
”Kvadratrotssammenhengen”

Lokaliseringsmodeller
Tyngdepunkt
Nettverk
Kvalitativ vekting, flerkriteria valg

Forsyningsmodeller
Optimale forsyninger: Hvem skal levere hvor?

Ruteplanlegging
Effektive ruter ved gitt lokalisering
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Terminalens rolle

I enhver logistikkjede så er det minst to 
terminaler 
Terminalen er leken mellom de ulike 
transportleddene
Ingen terminaler - ingen logistikk !

Eksempel: Den intermodale terminalens rolle i 
transportkjeden (eks.: havneterminal)

Landside SjøsidenHavn

Jernbane og vei
transport &
distribusjon

Lagring
Konsolidering
Overføring

Lagring
Distribusjon
Overføring

Material håndtering
Dokument håndtering

Sjø trafikk:
Hovedtransport,
feedertransport

Havnene engasjerer seg i nye aktiviteter



10

Faktorer av betydning for valg av sjøterminal

Skipenes spesifikasjoner
Dybde, lengde, kapasitet, fasiliteter på land

Lokalisering
Skipsruter, deviasjoner

Tilgjengelig trafikk
Import, eksport, handel og overføringer

Kostnader og avgifter
Avgifter
Prioritet på kaiplass
Direkte laste og lossekostnader
Laste/lossehastigheter

Støttetjenester

Ledelse
Organisasjon
Teknologisk nivå
IT-løsninger
Infrastruktur

Faktorer av betydning for valg av sjøterminal
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Årlige TC-kostnader og kapasitet.
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Årlige TC-kostnader og kapasitet.
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Årlige TC-
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Effektivitet er ikke bare et spørsmål om kroner pr tonn

Optimal terminal kapasitet

Elementer:
Tidsavhengige kostnader
Laste/lossetid
Ventetid
Kapasitetskostnad



12

Logistiske aspekter ved terminaler

Naturlige knutepunkt i terminalnettverk
Gjennomstrømningsvolum

Fra de ulike transportmidler
Fra andre terminaler

Variasjoner i gjennomstrømning
Reserveareal til å håndtere variasjoner og vekst
Retningsbalanse

Store variasjoner i løsningskonsepter

Teknologisk nivå og metoder varierer i stor grad
Tilsvarende store variasjoner i logistiske utfordringer
Kostnadsnivå og kultur påvirker også variasjonene
Det optimale transportmidlet behøver ikke være det samme i begge 
grensesnitt mot andre enheter i kjeden
Viktige elementer for logistikkjedene er tilpasningsdyktighet, 
standardisering og total kjedekostnad
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Alternative lasthåndteringssystemer og teknologier

AGV at the ECT-terminal
Large Unit Frame System

Translifter / cassette system
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Intermodale terminaler – begrensninger på sjøsiden

Bredde og dybde
Kurvatur i innseiling
Snumuligheter
Avvik i distanse fra hovedruter
Vekst i skipsstørelser og nye skipskonsepter

Intermodale terminaler – begrensninger på landsiden

Infrastruktur, tilknytning til vei og jernbanenettverk
Logistisk rekkevidde
Rushtidstrafikk
Naturlig knutepunkt i vareflyten
Stabilitet i industri og handel
Interne trafikk- og reserveareal
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Planlegging av lagre og terminaler

Transportøkonomisk effektivitet?
Lokalisering
Volum
Effektivitet

Teknologi
Automasjonsgrad
IT
Integrasjonsløsninger
Lasthåndteringskonsepter
Lagringskonsepter

Modellutvikling i logistikkmodellen

Logistikkmodellen har i dag kostnadsmodeller for lasting, lossing og 
transfer. Disse er differensiert ut fra:

varens karakteristika (tørrbulk, våtbulk, stykkgods tradisjonelt, 
stykkgods containerisert)
Transportmiddel

Det er i dag ikke noen differensiering i kostnader ut fra terminalens 
teknologiske nivå, lasthåndteringssystem eller størrelse.
I videre utvikling av logistikkmodellen vil det bli arbeidet med videre 
differensiering av terminalkostnader på de forskjellige lokasjoner ut 
fra kriteriene ovenfor.
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Inger Beate Hovi

Engroshandelslagre og terminaler i 
Osloregionen

g
Godsforum 2. desember 2009

Presentasjonen bygger på resultater fra et 
prosjekt for Osloregionen der formål var å:

Utarbeide en kunnskapsplattform for et videre arbeid mot 
en felles strategi for gods- og logistikkvirksomhet i 
Osloregionen
Kunnskapsplattform mht:

Varestrømmer
Transportmiddelfordeling
Lager
Terminaler
Trender og utviklingstrekk

Utarbeide scenario for alternativ 
lokalisering av deler av engroshandel i Oslo
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Osloregionen består av:
Fylkene 

Østfold
Akershus 
Oslo

Søndre deler av 
Oppland (Hadeland) 
Buskerud (Ringerike og Drammensregionen) 

Kommuner i nordre deler av Vestfold fylke (Hof, Sande, 
Svelvik, Holmestrand og Horten)
I alt 57 kommuner

Oppdragsgivere:

Østfold fylkeskommune 
Akershus fylkeskommune 
Oslo kommune
Samarbeidsalliansen for Osloregionen
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Grunnlagsdata:
Transportmiddelfordelte varestrømmer er hentet fra 
Logistikkmodellen
Disse ble validert med utgangspunkt i:

SSBs lastebilundersøkelse
SSBs varestrømsundersøkelse for skip
SSBs jernbanestatistikk

Noen korrigeringer ble gjennomførtg g gj
GAB-registeret (oversikt over lager og terminalbygg)
Varehandelsstatistikk
Transportetatenes Logistikkmodell ble benyttet til 
scenarioanalysene

I - Drivkrefter
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Forventninger om betydelig 
befolkningsvekst i Osloregionen til 2030
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Importcontainere til Oslo og andre 
havner i Osloregionen (2002-2006)
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Lastebiler over grensen og import 
over Oslo havn. 1000 tonn.
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Import viktig for Oslos 
vareforsyninger (veg)

Kilde: Logistikkmodellen

Oslo stor distributør til landet 
ellers, marginal eksportør (veg)

Kilde: Logistikkmodellen
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Jernbanetransport til/fra regionen
2n
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Drivkrefter, oppsummert
Befolkningsøkning
Økt import til Østlandet

I container med skip spesielt fra AsiaI container med skip, spesielt fra Asia
Med lastebil, spesielt fra EU-land utenom Norden

F eks er import av frukt som før kom med skip til Drammen overført til 
vegtransport

Økende matvareimport
Engroshandel øker

Grossistene rundt Oslo har en nasjonal funksjon
Rundt Oslo; Oppegård/Ski og Romerike
I tilknytting til de andre store byene i Norgey g y g

Detaljhandel øker mer enn engroshandel
Økte leveranser direkte til butikk (internasjonale kjeder og lavpriskjeder –
Jysk, Clas Ohlson, Ikea, Kid, Nille, Europris, Smart Club, m fl)

Automatisering av engroshandelslagrene
Økte volumer slår ikke (nødvendigvis) ut i behov for økte arealer
Mer kompakte og høye lagre
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II - Engros- og terminalstruktur

Godsterminaler etter type og 
engroshandel i Osloregionen. 
Antall 2008.

Østfold Akershus Oslo
Nedre 

Buskerud Osloregionen  Østfold Akershus Oslo Buskerud Osloregionen 

Samlastterminal  5  4  5  3  17 

Jernbaneterminal  1  0  1  1  3 

Trafikkhavn  3  0  1  1  5 

Flyterminal  0  1  0  0  1 

Alle godsterminaler  9  5  7  5  26 

Engroshandel minst 10 
ansatte  121 606 1303 92 2122 

Engroshandel minst 25 
ansatte  21 142 39 6 208 
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Lokalisering g
av ulike 
typer gods-
terminaler i 
Oslo-
regionen

Engros-
handel ihandel i 
Oslo-
regionen

DagensDagens 
lokalisering 
(kvm) 
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Engros-
h d l ihandel i 
Oslo-
regionen

Utvikling 
kvm
1995-2006

III - Scenarier
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Scenarier:
Engrosvirksomhet knyttet til importvarer som i dag er 
lokalisert i Oslo, flyttes til området rundt Gøteborg. 

Dvs at norske importører taper i konkurransen overfor svenske 
grossister eller at norske importører finner det forretningsmessig 
lønnsomt å flytte ut av Oslo. Som følge av at Gøteborg har 
interkontinentale skipsanløp.

Den samme engrosaktiviteten som over flyttes til 
Vestby/Ski (Follo) og til DrammenVestby/Ski (Follo) og til Drammen. 

Regneeksempel der Drammen og Moss havn får økt betydning 
som avlastningshavner til Oslo.

Endringer i transportarbeid 
(tonnkm) for lastebil, skip, jernbane
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Tilgjengelig 
på

Arbeidet dokumentert i to rapporter:

på:
www.toi.no

Takk for oppmerksomheten!
Inger Beate Hovi

Telefon 22 57 38 34
E-post ibh@toi.no

Viggo Jean-Hansen
Telefon 22 57 38 30
E-post vjh@toi.no
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Nytt Østlandslager Coop Norge

Nytt Østlandslager Coop Norge

Agenda:

• Coops logistikksystem
• Bakgrunn Østlandslager
• Tomteprosess- 4 faser
• Interessent og usikkerhetsanalysen
• Transportkalkylen
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Coop Norge Tromsø

Coops Logistikksystem

Non-food og bygg

Dagligvare

Coop Norge Trondheim

Coop Norge Bergen
Coop Norge Importlager

Temperatursoner:
•Tørr (20 grader)
•Kjøl  2-4 grader
•Frys  - 25 grader
•Frukt/grønt 2 – 12 grader

Coop Norge Stavanger

Coop Norge Grorud (Oslo)
Sentral lager
Sentrale terminaler

Coop Norge Bergen

Coop Norge Langhus

35%

Direkte (kampanje/sesong)

Distribusjonsstruktur

Regionalt lager

Leverandør Butikk

Sentralt lager
(butikkplukk)

Direkte (kampanje/sesong)

65%

(butikkplukk)

Import-
lager

Terminal
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• Østlandet vekstområde:
– 60% av befolkningsvekst kommer sentralt på Østlandet

• Fortsatt vekst EVM
– ”Importlager” oversjøiske leverandører: Økt liggetid og lagerbehov

Bakgrunn Østlandslager

• Nye varegrupper over lager
– Økt andel over grossist vil fortsette: Kjøtt, melk, øl/mineralvann

• Sentralisering:
– Sentrale plukklagre, sentrale transportterminaler

• Usikkerhet rundt mulighetene for utvidelser dagens anlegg:
– Veiprosjektet ”Fossumdiagonalen”, høy U-grad på tomten

Grorud over tid for lite. Behov for å vurdere et nytt anlegg!
Åpner nye muligheter:

Rom for fremtidig sentralisering og vekst
Økt automatiseringsgrad?

•Infrastruktur (Vei, togterminal, havn)

•Grov transportkalkyle

Grovvurderinger lokalisering (vår 2008)

Grov transportkalkyle

•Grov vurdering av tomtepriser i ulike retninger fra Oslo

S k i k d t

Sør eller Nordøst for Oslo (ikke vest)

Nærmest mulig Alnabru

•Søk i markedet:
•Tomter med den lokalisering, størrelse og regulering vi trenger

Få aktuelle tomter: 

Vi må kontakte politiske myndigheter
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•Kontaktet ca 20 kommuner rundt Oslo
•De 4-5 viktigste på nivå ordfører/Adm. dir

Politisk kontakt og utvidet søk (høst 2008)

•Coops størrelse og gode rykte er til hjelp

•Finanskrisen ble til stor hjelp…

I et 2-års perspektiv er det flere mulige tomteområder

Kunnskap om politisk prosess og regulering er avgjørende

•Stod igjen med 7-8 alternativer

•Rådgiver (OPAK) engasjert

Risikoreduksjon og rangering (vår 2009)

Rådgiver (OPAK) engasjert

•Fokusområder:
•Avklare reguleringsmessig status, redusere politisk risiko ved 
regulering (tid er viktig)

•Grundig transportanalyse for hver av alternativene

• Interessent og usikkerhetsanalyse: Kartlegger og analyserer alle g y gg g y
relevante faktorer og søker å kvantifisere disse inklusive 
risikoelementet

Tomtene må gjøres mest mulig sammenlignbare 

før vi går i reelle forhandlinger
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•Stod igjen med 6-7 alternativer

•Fokusområder:

Kjøpsprosess (høst 2009)

Fokusområder:
•Detaljert kravspesifikasjon for tomtene

•Bindende pristilbud knyttet til kravspesifikasjon

•Ledelsen på banen for å avgjøre hvordan faktorer skal vektes:
•”Hard”: Tomtepris, grunnarbeid, infrastruktur, transportkostnad

•”Soft”: Ansattes ønske, miljø, omdømme,, j , ,

•Laget modell som gjør alle faktorer om til kroner

Pris vil avgjøre lokalisering

Aktuelle tomteområder

1. Gardermoen og Fet

X Grorud

x

X Grorud

2. Ski, Enebakk og Frogn

X

1

2
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I&U-analyse og prosess

• Alle relevante forhold vurdert ift en risiko-tilnærming
• Bruker ekspertvurderinger som input i statistisk modell:

E l f d li Mi t di li di t t di– Erlang-fordeling: Minste verdi, sannsynlig verdi, største verdi: 
Forventningsverdi og standardavvik

• Særlig for reguleringsprosessen (tid=kr) og for 
grunnarbeidskostnader (kr) er det store forskjeller i 
usikkerheten knyttet til alternativene

• Vi har underveis i prosessen brukt betydelige ressurser for å 
redusere usikkerheter
– Jevnlige møter med politikere og administrasjon i kommunene 

(presentasjon alle gruppeledere, formannskap osv.)
– Møter med andre interessenter som SVV/Avinor/fylke
– Brukt betydelige ressurser på arkitekter og rådgivende ingeniører ifm 

mulighetsstudier, grunnboringer, trafikkanalyser, visualiseringer

Differanse i kostnader/verdier

Reelle kostnader i millioner kr i nåverdi A B C D E

Tomtekostnad

Grunnarbeidskostnader (inkl. infrastruktur/rekkefølgebestemmelser)

Økt Transportkostnad (nåverdi over 15år)

Sum

Antatte kostnader/verdier
6 måneder  forsinket byggestart i forhold til 01.01.2011

Verdiøkning tomt og bygg  utover indeks (”verdi sentral plassering”)

Synergi hovedkontor/tilgang til rimelig tomt

åKostnader ved å bygge 10 m ned i bakken for 40 m høyde

Driftskostnader buss, brøyting etc.

Sum

Totalsum differanse
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Andre forhold 
(som i liten grad er forskjellig mellom alternativene)

– Utnyttelsesgrad på tomten (BYA)
– Driftskostnader ved mulig energiløsning

S ( / / f )– Synergier med naboer (brøyting/energi/infrastruktur)
– Samarbeidsevne til kommunen
– Årlig eiendomskatt
– Profesjonell selger
– Lang vei til stamveinettet (25,25 vogntog)
– Innsigelsesmyndigheter
– Synergier med faghandely g g
– Tilgang til arbeidskraft (differanse i lønnskostnader?)
– Nærhet til hvor dagens ansatte bor
– Miljø: Ansattes reiser (km reise og kollektivtilbud) og godstransport
– Coops omdømme

Transport inn

Volum inn

6 %

15 %

Bil

Båt

TOG

79 %
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Transport ut

Totalt

0 %

25 %

Bil

Båt

TOG

75 %

Transportkalkyle
• Volumer:

– Brukt 2014
– Utgående volum pr butikk

Inngående volum utgående– Inngående volum = utgående
– Inngående fordelt mellom import 

bil/tog/båt og de ulike sonene i Norge 
hovedsakelig basert på dagens fordeling

– Noe endringer forutsatt på struktur 
meieri/bryggeri/kjøtt + økt import

• Differanseanalyse:
– Har delt landet inn i soner
– Volum og transportmode til/fra hver 

sonesone
– Finner  ”splittpunkter”
– Beregner differanse i km til splittpunkter 

fra de ulike alternativene
– Kr/km (”rullekost”)
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Alnabru, Norges kollektivknutepunkt for gods
Edvard Nervik, Bring Logistics AS 
02.12.2009

Posten Norge AS
Posten Norge AS er Norges største bedrift innenfor transport og logistikk

Posten er den største brukeren av jernbane til fremføring av gods, og er også den 
som har størst vekst på bruken av jernbane, også på internasjonal fremføring 
(import/eksport)

I f  P t k t  B i  L i ti  d  t t  b k   j b  f  Innenfor Posten-konsernet er Bring Logistics den største brukeren av jernbane foran 
Postens pakkevirksomhet

I forbindelse med beslutning om etablering av ny brevterminal på Robsrud i 2005 
bestemte Posten seg for at deres tyngre gods-virksomhet skulle legges til Alnabru

Posten Norge AS er den største eiendomsbesitteren på Alnabru etter 
Jernbaneverket/Rom Eiendom og disponerer ca. 160 mål.

Postens pakketerminal er lokalisert på Alnabru

Terminalfunksjonene til Bring Logistics AS og Bring Frigoscandia AS er derfor planlagt 
å å
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lokalisert på Postens eiendommer på Alnabru. Disse er i dag lokalisert med 
hovedterminaler på Karihaugen og Skårer. I tillegg kommer mindre 
transportvirksomheter og verksteder.

Virksomhetene som er lokalisert eller ønskes lokalisert på Alnabru sysselsetter ca. 
1.400 personer i tillegg til innleide transportører
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Hva er Alnabru godsterminal?

16/12/2009 3

Alnabru Godsterminal
Totalt areal på 600 da uten sporområdet som er omtrent på samme størrelse.

Sporområde for Cargonet/Jernbaneverket

Samlastterminaler for Posten pakker, Schenker, TollpostSa astte a e o oste pa e , Sc e e , o post

Servicefasiliteter og ulike verksteder

Nettlasttomta (Posten) :   ca. 20 da
–vaskehall, tankanlegg, 30 hybler, 50 oppstillingsplasser

Posten Transportsenter ca. 20 da
–rep/service Postens bilpark

Tidligere riggbygg (Tollpost Globe) ca.   7 da
Schenker : ca.   5 da

–vaskehall, verksted, 40 oppstillingsplasser 
Volla eiendom: ca. 11 da
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–rep/vask, 30 hybler, 70 oppstillingsplasser, pall lager
Thermo King : ca. 15 da

–service/rep termolastbærere

Sum ca. 78 da
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Fordeler med lokalisering på Alnabru?
Analyser fra TØI viser at Alnabru har en ”perfekt” lokalisering for den lokale 
transporten i Oslo. (rapport 1006/2009)

Postens hovedhensikt er

– Mer effektiv terminallogistikk og raskere/mer effektiv forsyningskjede
– Øke andelen gods som fremføres på bane
– Unngå tomkjøring til og fra Jernbaneterminalen
– Unngå unødvendig kjøring mellom virksomhetene
– Mer tid til innhenting og utkjøring på grunn av redusert hentetid hos Cargonet
– Utnytte fellesfunksjoner mellom virksomhetene i konsernet
– Effektivisering og utnyttelse av serviceareal med øvrige samlastere

Miljøhensyn

– Utslipp
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– Kø
– Støy
– osv.

Nærhet til andre samlastere
Det er begrenset hvor mye samlasterne på Alnabru kan samhandle og/eller 
samarbeide

Faktorer som spiller rolle

– Hard konkurranse om kundene
– Ulike produkter/tjenester
– Ulike leverandører
– Konkurranselovgivning
– Eierstrukturer
– osv.

Områder det kan samhandles på:

– Utvikling av og styrke Alnabru som godsnav
å
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– Bidra til økt satsing på bane som fremføringsform
– Utvikling av felles multimodale løsninger
– Arealeffektivisering
– Servicesenter
– Reparasjon av utstyr
– Tankanlegg/Vaskehaller
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Fra vei til bane – et viktig miljøtiltak

Overgang fra vei til bane er et viktig tiltak for å 
redusere både trafikkbelastningen og miljøet. 

Posten Norge har inngått norgeshistoriens største 
avtale om godstransport på skinner med CargoNet –
som eies av NSB og SJ. 

Konsernet kjøper godstransport på jernbanen for 
over 1 mrd kr årlig. 

I Norge betyr det at Posten frakter over 80% av 
posten (ex. A-brev) på jernbane – der det er 

16/12/2009 7
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skinnegående strekninger. I 2009 er målet å øke 
denne andelen til 87%. 

Bring-selskapene har flyttet godstransport fra 
vei til bane tilsvarende ca 2000 semitrailere i 
måneden. Med det har Bring spart 1,5 millioner 
vei-kilometer, og vi har unngått 1,3 millioner 
kilo CO2-utslipp i måneden.

Hva skjer hvis Alnabru ikke er mulig?

For Bring-selskapene er de nærmeste tilgjengelige regulerte tomtene på 
Berger i Skedsmo og i Vestby.

For Postens pakkevirksomhet er det tilgjengelig tomteareal ved For Postens pakkevirksomhet er det tilgjengelig tomteareal ved 
brevsenteret på Robsrud i Lørenskog.

Disse alternativene vil ha stor betydning for Posten-konsernets mulighet til 
å benytte jernbane som fremføringsalternativ på grunn av økt tidsforbruk 
på henting og levering til jernbanen.
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Konsekvenser servicefunksjoner
Aktivitetsnivå service funksjoner på Alnabru terminalområde (Estimat)

Container-/ semitrailerreparasjoner: 10 - 15.000
Vask 15 - 20.000 
Aggregat service 1 - 2.000
Dekk skifte 3 – 10.000
Dieselfylling 10 – 20.000
Sum serviceaktiviteter 39 – 67.000

Ved å flytte servicefunksjonene ut fra Alnabru, hva vil dette bety for 
trafikken til/fra et allerede et høyt trafikkert område?
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Miljømessige konsekvenser ved ulike alternativ
Econ Pöyry har beregnet gevinster for samfunnet ved at Alnabru velges som ny 
godsterminal fremfor Berger for Bring-selskapene

– Gevinstene er beregnet med utgangspunkt i forskjeller i samfunnsmessige 
kostnader ved transport for de to lokaliseringene. 

Det er tatt utgangspunkt i dagens transport for Bring Logistics og Bring 
Frigoscandia

– Linjetrafikk
– Distribusjonskjøring
– Kjøring til/fra terminal
– Tomkjøring

og lagt til grunn vekst i transportutviklingen
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g g g p g

– 3 % generell vekst per år
– 1% økning i markedsandel for linjetrafikk per år på bekostning av lastebil
– Analyseperiode er satt fra 2011-19
– Kalkulasjonsrente på 4,5%
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Hvordan oppstår nytte for samfunnet ved 
lokalisering på Alnabru?

• Transport medfører betydelige kostnader for 
samfunnet knyttet til miljø, ulykker, slitasje og 
køerkøer

• Samfunnskostnadene reduseres ved 

− Overgang til mer miljøvennlige 
transportbærere (godstog)

− Mer effektiv logistikk og mindre behov for 
lastebilkjøring

16/12/2009 11Fotos fra Jernbaneverkets bildearkiv

• Lokalisering på Alnabru reduserer samfunnskostnadene ved at 

– Mer av dagens linjetrafikk vil kunne overføres til bane

– Mindre distribusjonskjøring

– Bortfall av kjøring til/fra terminal og tomkjøring

Kilde: Econ Pöyry

Betydelige samfunnsgevinster ved lokalisering på Alnabru
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• Nåverdien av gevinstene ved at Alnabru velges fremfor Berger er om lag 130 mill kr

• Gevinstene er størst knyttet til reduksjon i støyplager og lokal luftforurensning

• Om lag 80 millioner (62%) av gevinstene tilfaller Oslo-regionen

• Om lag 57 % av gevinstene er knyttet til linjetrafikk ved at mer gods overføres til bane

• Gevinstene for samfunnet øker med veksten i transportutviklingen
Kilde: Econ Pöyry
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Mindre trafikkbelastning E6 Nord
Reduksjon i antall turer (tur/retur) 

lastebil

2011 2015 2019

Linjetrafikk 7353 8904 10457

Distribusjon - - -

Kjøring til fra terminal 30299 34101 38381

Tomkjøring 4727 5320 5988

Totalt 42379 48326 54827

• Totalt 42 379 færre turer (tur/retur) med lastebil, stigende til 54 827 i 2019

• I 2011 vil det være 171 færre lastebiler på E6 Nord 
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• I 2019 vil det være 222 færre biler på E6 Nord per dag 

• Redusert lastebilkjøring gir reduksjoner i klimagassutslippene 

• I 2011 utgjør dette 1,1 % av de samlede klimagassutslippene fra veitrafikken i Oslo

• I 2019 har dette steget til 1,5%
Kilde: Econ Pöyry

Oppsummering
Høy utnyttelse av Alnabru til logistikkformål er samfunnsnyttig

De største samlasterne på Alnabru vil gi stor sikkerhet for utvikling av gode 
multimodale transportformer og en pådriver for videre utvikling av jernbanenettet i 
Norge

Økt k it t d Al b  il d  b h t f  l t bilkj i  i O l   Økt kapasitet ved Alnabru vil redusere behovet for lastebilkjøring i Oslo og omegn

Gode og effektive serviceanlegg inne på terminalområdet vil redusere transport inn 
og ut av området

Lokalisering av Bring-selskapene på Alnabru vil øke bruken av bane som 
fremføringsform og redusere trafikkbelastningen gjennom Groruddalen.

Takk for oppmerksomheten!

16/12/2009 14
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A b id t f ll t t i f dArbeid mot en felles strategi for gods- og 
logistikkvirksomhet i Osloregionen

Forum for lokale godstransporter, 2.12.2009

Theis Juell Theisen
Osloregionens sekretariat

www.osloregionen.no
1

Innhold:
-Bakgrunn for strategiarbeidet-Bakgrunn for strategiarbeidet
-En strategi for hva?
-Hvordan vil vi jobbe
-Noen utfordringer

www.osloregionen.no
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Samarbeidsalliansen
Osloregionens  
medlemmer:

• Oslo kommune
• Akershus fylkeskommune
• Østfold fylkeskommune
• Alle kommunene i Akershus (22)
• Alle kommunene i Østfold (18)
• 8 kommuner i Buskerud
• 3 kommuner i Oppland

• 5 kommuner i Vestfold

www.osloregionen.no
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5 kommuner i Vestfold

Osloregionen - stor i Norge, liten i verden… 

Nasjonalt: 
k t t- vekstsenter

- maktsenter
- hovedstadsregion

Internasjonalt:
- skjerpet 
k k

www.osloregionen.no
4

konkurranse
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Formål med samarbeidsalliansen

Formålet er å styrke Osloregionen 
som en konkurransedyktig og 
bærekraftig region i Europa.

Utbyggingsmønster, samferdsel og 
k ik j t t lt

www.osloregionen.no
5

Rådhusbilde tatt av Nancy Brundt  - grønt bilde IFE

kommunikasjon et sentralt 
innsatsområde

Osloregionen - en frivillig 
sammenslutning 

• En politisk medlemsorganisasjon• En politisk medlemsorganisasjon
• Samarbeid basert på tillit og 

tilhørighet 
• Delregionene grunnlag for 

Osloregionens organisering 

www.osloregionen.no
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Samarbeidsalliansens organisering
Politiske organer:
• Samarbeidsrådet (hvert medlem én stemme)Samarbeidsrådet (hvert medlem én stemme)
• Styret (regionrådsledere, fylkesordførere og byråden i Oslo)

Administrativ organisering:
• Eget sekretariat (2 personer)
• Administrativ koordineringsgruppe

Faggrupper/prosjektgrupper

www.osloregionen.no
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• Faggrupper/prosjektgrupper 

Samordnet areal- og transportstrategi 
for Osloregionen

ATP-strategiens overordnede mål:
• Utvikling av større regionalt 

arbeidsmarked.
• Flerkjernet utvikling og 

arealeffektivitet
• Utbyggingsmønster med 

utgangspunkt i raske skinnegående

www.osloregionen.no
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utgangspunkt i raske, skinnegående 
transportmidler, vegsystem med god 
fremkommelighet for buss

1-times regionen
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Formelt utgangspunkt for arbeidet
I vedtak i Osloregionens samarbeidsrådet i 
september 2008 om at man skal:
”Følge opp samordnet areal- ogFølge opp samordnet areal- og 
transportstrategi for Osloregionen bl.a. gjennom 
……. videreutvikling av en helhetlig strategi for 
godslogistikk”

Hovedutfordring

www.osloregionen.no
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Prognoser for Osloregionen fra TØI / SD 
tilsier en økning i godstransportarbeidet på 
43 prosent frem til 2020. 

Påvirkning statlige 
rammebetingelser og 

prioriteringer

Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen

www.osloregionen.no
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Grunnlag for lokale og 
regionale planer

Nye 
utviklingsprosjekter
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Overordnede målsettinger:
Godstransporten i regionen skal 

Felles strategi for godslogistikk

legge til rette for verdiskapning på 
en mest mulig bærekraftig og 
effektiv måte. Mer gods på båt og 
bane.

Hensikt:
Strategien skal legge føringer for 
f i k l l i l å i lt

www.osloregionen.no
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fysiske planlegging o.l. på regionalt 
og lokalt nivå, og legge grunnlag 
for felles påvirkningsarbeid inn mot 
statlige planprosesser. Spesielt 
fokus på NTP. 

Faktagrunnlag
Fase 1 - faktagrunnlag

Osloregionen harOsloregionen har 
samarbeidsalliansen, i 
samarbeid med Oslo kommune 
og Akershus fylkeskommune, fått 
TØI til å utarbeide en faktabasert 
analyse av godstransport og 
logistikk i Osloregionen (TØI 

www.osloregionen.no
12

og st Os o eg o e ( Ø
1022 a/b). 
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Faktagrunnlag

TØIs rapport beskriver drivkrefter 
og trender i logistikknæringen:g g g

-Oslos sentrale plass i det 
nasjonale nettverket

-Mest økning i gods med bil, bl.a. 
over grensen fra Sverige

-Økt vareimport fra Asia og EU

www.osloregionen.no
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-Økt vareimport, fra Asia og EU 

Perspektiver på innhold
•Strategi – ikke plan etter PBL.

•Hva er viktige problemstillinger påHva er viktige problemstillinger på 
Osloregionnivå (vs Oslo eller Oslo/Akershus)

•Overordnet areal og transport (ikke 
bransjetiltak)

•Markedsbaserte næringer. Krevende 
handlingsrom for offentlig sektor 

www.osloregionen.no
14

•Internasjonale trender knyttet til håndtering av 
godstransport og 

•Dagens struktur – ny struktur 
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Innhold – aktuelle målområder
Terminaler: Vurdere behovet for utvikling av samlast/intermodul 
terminalkapasitet i tillegg til Oslo havn/Alnabru, og utarbeidelse av 
prinsipper for ønsket lokalisering innen Osloregionen avprinsipper for ønsket lokalisering innen Osloregionen av 
engrosnæring/lagervirksomhet i stor skala.

Gods på bane. Behov vedr. infrastruktur, bl.a. sidespor, 
dobbeltsport/krysningsspor og stasjonsløsninger.  
Gods med båt.  Behov vedr. infrastruktur knyttet til havner, kobling havn 
mot overordnet vegnett og knyttet til farleder
Gods på vei: Behov vedr. infrastruktur

www.osloregionen.no
15

Andre virkemidler. Virkemidler for styring av godstransport og logistikk, 
kan omfatte prinsipper for etablering av samt evt. konkrete forslag til 
godsruter, veiprising, samt mekanismer for allokering/båndlegging av 
arealer til ulike formål. 

Infrastruktur

Mulig stamnett for gods
på jernbane

www.osloregionen.no
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Infrastruktur

Mulig stamnett for gods 
på veipå vei

www.osloregionen.no
17

Kan vi lære av Stockholmsregionen?

www.osloregionen.no
18
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Engrosbedriftene 
– sentralisert, men noe utflytting

www.osloregionen.no
19

Lagerbygg etter størrelse, 2006 Lagerbygg oppført, 1995-2006

Metode for å utvikle strategiske 
alternativer?

Osloregionen

Tilnærming: mål og virkemidler Geografi og plannivå

Helhetlig byutvikling
-Utbyggingsareal og eiendomsmarked – storbyregionen i sterk vekst
-Reiserelasjoner og transportarbeid – miljø og konkurransekraft
-Prioriteringer i forhold til andre samfunnshensyn – arealkonflikter, kostnader

Transporttiltak
-Framkommelighet og kapasitet
-Stamnettet, overordnet struktur – til / fra / gjennom O-A
-Mikroløsninger – detaljleveranser, parkering m.m.
-Styring – skilt, prioriteringer, kjørefelt m.m.
-Sammenheng med transportutviklingsstrategier for øvrig

Logistikktiltak
-Rasteområde( r)
-Rammer for anlegg

-Økonomi, arealprinsipper
-Dialogplattform

g

Oslo-Akershus

Oslo Akershus

www.osloregionen.no
20

Dagens struktur

Tilvekst – utvidelse / ny

Endret struktur? Vekstutfordringen
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Prosess - fremdrift  (foreløpig)
•Desember 2009: Styrebehandling av prosjektbeskrivelse 

•Januar 2010 : Etablering av prosjektorganisasjonJanuar 2010 : Etablering av prosjektorganisasjon

•Januar 2010 : Informasjon til medlemskommunene

•Vår 2010 : Arbeid med utkast strategi

•Sommer 2010: Intern kvalitetsikring i regionråd

•Vinter 2010/11: Forslag til strategi på åpen høring 

www.osloregionen.no
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•Mai 2011: Sluttbehandling

•Behandling i kommune- og fylkeskommunestyrer

Organisering - deltakelse  

www.osloregionen.no
22
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Utfordringer 

Begrenset politisk bevissthet og 
fagkompetanse i forhold til g p
utfordringene. Ikke så klart bilde av 
nytte eller av virkemidler.

Forankring i medlemmenes politiske 
og administrative planmiljøer.

Samordning med andre prosesser, 

www.osloregionen.no
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spesielt plansamarbeidet mellom 
Oslo og Akershus


