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Sammendrag: 

Godsknutepunkter – struktur og 
effektivitet 

Beregninger viser at dagens havnestruktur rundt Oslofjorden er bedre enn 
alternative løsninger både med hensyn til kostnader og eventuelle mål om mer 
transport på sjø. Ser vi på kostnader alene er forskjellen mellom løsningene små, 
men sentralisering av containertransport i Drammen og Borg gir noe lavere 
kostnader en de andre alternativene. Ser vi på hvilken løsning som bidrar til mest 
sjøtransport, er det beste alternativet til dagens løsning en sentralisering til Oslo. 
I beregningene er det ikke tatt hensyn til eventuelle stordriftsfordeler som kan 
oppnås ved en mer sentralisert havnedrift. 

 

Problemstilling 

I tilknytting til transportetatenes arbeid med forslag til Nasjonal transportplan har 
arbeidsgruppa for effektive godsknutepunkt foreslått følgende sett av casestudier 
som skal bidra til å overføre gods fra veg til sjø og bane: 

• Reduksjon av godsmengder via Oslo for import som skal til resten av 
landet, spesielt til Vestlandet  

• Nytt togtilbud fra Gøteborg og Rotterdam havn til Østlandet 
• Alternative grader av integrasjon mellom godsknutepunkt og samlastere, 

terminalklynger (clustere) 
• Hva hvis Risavika og Ganddal hadde vært lokalisert på samme sted? 
• Alternative løsninger for Oslofjordområdet 

Analysene er gjennomført med utgangspunkt i nasjonal godstransportmodell hvor 
dette er mest hensiktsmessig. I tillegg er det gjennomført analyser av 
caseeksempler for flere av scenarioene som et supplement til modellkjøringene. 
Tidsperspektivene for modellkjøringen skal være 2020/2030. I tillegg til case- og 
modellberegningene har arbeidsgruppen tatt opp hvilke hovedtrender som i dag 
preger utviklingen innenfor logistikk, og som vil kunne påvirke 
rammebetingelsene for godsknutepunktenes utvikling. Videre er spesielle 
knutepunktstyper som “godslandsbyer” beskrevet og kommentert. 

 

Logistikktrender 

Bakgrunn for utviklingen for godsknutepunkt, er generelle trender innenfor 
logistikken. Noen av de viktigste underliggende trender er: 
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• Økt produktspesialisering og sentralisering av lager og 
distribusjonspunkter 

• Økt økonomisk aktivitet i Asia 
• Økt konsentrasjon og oppkjøp innenfor transportsektoren 
• Økt utnyttelse av IKT-baserte verktøy 
• Bruk av ny teknologi for mer miljøvennlig transport og økt utnyttelse av 

lastbærere 
• Nye logistikkonsepter, økt differensiering i logistikksystemer og krav til 

godsknutepunkt 
• Økt miljøfokus 

Vi kan oppsummere noen av hovedtrendene og deres betydning for utviklingen 
innenfor godsknutepunkter: 

• Sentralisering og produktspesialisering trekker i retning av større og mer 
konsentrerte varestrømmer over færre knutepunkt 

• Større grad av spesialisering av terminaler 
• Samling av flere logistikkfunksjoner på knutepunktene 
• Økende krav til IT-integrasjon mellom knutepunkt, transportører og 

transportbrukere 
• Økt vekt på kostnadseffektivitet og hastighet i terminalfunksjonene – 

trekker i retning av større og færre terminaler 
• Fortsatt vekst i containermarkedet for interkontinentale transporter 

• Økende andel semitrailere i europeiske og nasjonale transporter 

 

Terminalstrukturer 

Begrepet “freight villages” benyttes om store terminalklustere, med mange ulike 
tilleggstjenester integrert i terminalene. Vi har i Norge i dag ingen ”freight 
village” med stor integrasjon av terminal, 3PL og støttefunksjoner på samme 
område. En mulig forklaring kan være volumer, men det henger like mye sammen 
med at det i liten grad har vært planlagt og arealmessig tilrettelagt for denne typen 
godsaktiviteter. 
Vi har i rapporten sett på ulike former for klusterdannelse og integrasjon i norsk 
sammenheng, fra rene transportterminaler, via integrerte transport- og 
samlastterminaler til større terminalklustere av typen ”freight village”. Den siste 
typen vil det volummessig kun være veldig begrenset potensial for i Norge, så 
sant man ikke kan bygge på etablert infrastruktur. I tillegg til kostnadsmessige 
effekter av en slik løsning vil det også kunne være miljø- og markedsmessige 
tilleggseffekter. 

Den største effekten, også for mindre volumer, ligger i en integrasjon av 
samlastterminal og transportterminal, mens effekten av tilleggstjenester i større 
grad vil være avhengig av et stort volum for å kunne oppnå kostnadsmessige 
gevinster. 
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Samlokalisering av terminaler 

I en egen casevurdering tar man for seg konsekvensene av en tenkt 
samlokalisering av terminalene i Risavika og Ganddal. En eventuell 
samlokalisering av de to terminalene er primært en teoretisk øvelse, i og med at 
det på kort sikt neppe kan påregnes at så nye anlegg kan flyttes. Men øvelsen kan 
allikevel belyse noen av mulighetene som kan åpnes ved etablering av 
multimodale terminaler andre steder.  Analysen viste at kostnadsforskjellene ved 
en rentesats på ca. 5 % p.a. ville kunne forrente en merinvestering på ca. 300-400 
mill. kr. for en integrert løsning. Avstanden mellom de to terminalene i dag er ca. 
20 km. Ved en kortere avstand vil gevinstpotensialet ved sammenslåing reduseres. 
Siden en stor del av kostnadene er terminalkostnader, blir kostnadsforskjellene 
redusert mindre enn reduksjonen i avstand. For eksempel vil en avstand på 5 km 
tilsi at kostnadsbesparelsen for overføring av samme volum ville ligge mellom 8,5 
og 20,5 mill kr. Ytterligere gevinster ved en eventuell samlokalisering vil kunne 
være av markedsmessig art. Lavere kostnader vil kunne tiltrekke seg mer trafikk 
hvis noe av kostnadsreduksjon overføres kundene i form av prisreduksjoner. Også 
markedsmessig kan det være fordeler ved en ”one-stop shop” terminal med 
tilgang til alle transportmodi.  Ved økt andel på jernbane og skip kan det også 
medføre miljøgevinster som ikke er inkludert i kalkylen. 

 

Alternativ distribusjon til Vestlandet 

I rapporten har vi analysert ett case der vi tar for oss ulike konsekvenser for 
logistikkostnader, transportarbeid og transportmiddelfordeling om importgods 
som skal til Vestlandet konsolideres i eksportland for direkte leveranse til 
regionlager eller detaljist i stedet for å gå via sentrallager på Østlandet. Vi har bare 
analysert endringer for import, som skyldes at eksport i mye større grad enn 
import går direkte fra Vestlandet i utgangspunktet. I tillegg til en bredere analyse 
har vi også supplert analysen med et case på mikronivå.  

Samlet effekt av alternativ distribusjon av importgodset er en overføring av godset 
fra lastebil til sjøtransport. Også jernbane og ferge øker, men ikke like mye som 
sjøtransport. Jernbanetransport er lavere i scenarioet med mest overføring, som 
skyldes en reduksjon i innenrikstransport av godset fra sentrallager til 
regionallager. I sum for import og innenriks transport for de berørte varegruppene 
vil endringen i distribusjonsmønster bidra til en reduksjon i transportarbeidet på 
nesten 3,5 % i det mest utvidete alternativet. Den største relative endringen er 
knyttet til økt fergetransport til Vestlandet, mens lastebiltransport er det eneste 
transportmidlet med reduksjon i transportarbeid.  

Hvis vi ser på de rene transportkostnadene fra Rotterdam til butikk, så kommer 
disse i beregningen ut ca. 40 % høyere for alternativet via sentrallager, enn for 
direkte distribusjon til Vestlandet. Hvis vi imidlertid ser på totale 
logistikkostnader, inklusiv lagerkostnader, vil disse være ca. 30 % høyere ved 
direktedistribusjon enn via sentrallager. Dette er en effekt av at økt 
desentralisering av lagerholdet fører til økte lagerkostnader (kvadratrotsregelen). 
For varer med lavere verdi enn vanlig stykkgods som er brukt i beregningen, vil 
det i en del tilfeller bli billigere totalt ved direktedistribusjon til Vestlandet. 
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Det er vurdert om volumene eventuelt kunne gi grunnlag for en ny sjøbasert rute. 
I sum utgjør det overførte volumet fra 600 til 2500 containere pr uke i hhv det 
laveste og høyeste overføringsalternativet. Om dette er nok til å etablere en egen 
feederrute for disse transportene vil avhenge av om varene har en samlet eller 
spredt opprinnelse. Dersom det er hensiktsmessig å konsolidere containerne i en 
enkelt havn på Kontinentet, er dette et tilstrekkelig volum. Det vil uansett bidra til 
et større godspotensial og derved bedre frekvensen for dagens containerruter 
til/fra Vestlandet. 

 

Potensial for økt grensekryssende jernbanetransport 

Lastebiltransport over grensen er økende, spesielt for gods som har opprinnelses- 
eller destinasjonssted utenfor Norden. Vi har analysert om det er potensiale for 
etablering av et togtilbud til og fra Norge som kan ta deler av denne veksten. 
Arbeidsgruppen har pekt ut Göteborg og Rotterdam havn som mulige knutepunkt, 
men vi har også forsøkt å identifisere andre mulige knutepunkt. 

Det fremkommer at flere av regionene har et tilstrekkelig godsgrunnlag for et 
daglig togtilbud til Østlandet. For eksport er det imidlertid mindre godsgrunnlag, 
men der særlig Göteborg og Malmø-København har tilstrekkelig godsgrunnlag for 
et togtilbud med god frekvens. For import er det særlig området rundt Göteborg 
som skiller seg ut med størst godsvolum. Det er også tilstrekkelig godsgrunnlag 
for et jernbanetilbud fra Syd-Sverige inkludert København og fra Syd-Jylland. 
Også fra Rotterdam er det et tilstrekkelig godsgrunnlag for et daglig togtilbud, 
men et slikt tilbud bør enten koordineres med transport fra Nord-Tyskland eller 
fra Syd-Sverige. 

En caseberegning som sammenligner en togbasert og en bilbasert løsning for 
distribusjon fra Rotterdam til Skedsmo, viser at kostnadsmessig kommer de to 
løsningene nokså likt ut. Eksemplet underbygger konklusjonen om at det er et 
potensiale for jernbanetransport fra de aktuelle regionene, også ut fra et 
kostnadsperspektiv for brukerne. Skal dette være realiserbart forutsettes det 
imidlertid at togene gjennomfører grensepasseringer uten vesentlige tidstap og 
kostnader, og at man klarer å konsolidere godsgrunnlaget slik at den forutsatte 
utnyttelsen er mulig. Det blir også av betydning for økonomien i en slik løsning 
for transportørene, at man klarer å gi togene en god utnyttelse sørover fra Norge. 
Også her vil man konkurrere mot alternative løsninger som kan ha dårlig 
lastutnyttelse sørover, for eksempel sjøbaserte løsninger med feeder-skip og 
lastebiltransport.  

 

Knutepunktstruktur rundt Oslofjorden 

For visuelt å illustrere den rollen Osloregionen har som nasjonalt knutepunkt, har 
vi utarbeidet kart for import og eksport av hhv stykkgods i tonn (totalt) og 
containere (i TEUs). Vi har også utarbeidet et kart som skal vise den relative 
betydningen av de offentlige godsknutepunktene i forhold til totalt godsomslag for 
stykkgods, fordelt på ulike typer av containere og annet stykkgods.  
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Med Osloregionen mener vi her området rundt Oslofjorden, som vil si fra Østfold 
til og med Grenland.  Dette gir blant annet følgende bilde av godsomslaget i 
Oslofjordområdet: 
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Et område hvor det er etablert alternative godsknutepunkt er Oslofjorden. Det 
tenkes her primært på de ulike havnene som langt på vei har utviklet parallelle 
tilbud og grensesnitt mot landtransporten. På bakgrunn av dette var det av 
interesse for godsknutepunktsgruppen at det ved bruk av logistikkmodellen ble 
simulert effekten av alternative knutepunktsmønstre i Oslofjorden, og i hvilken 
grad disse vil kunne påvirke transportfordelingen i tonn og transportarbeid, samt 
endringer i transportkostnader. 

Beregningene viser at dagens havnestruktur er bedre enn alternative løsninger 
både med hensyn til kostnader og eventuelle mål om større transport på sjø. Dette 
er i og for seg som forventet, i følge optimaliseringsteori skal ikke innføring i 
ekstra begrensninger på valgmuligheter medføre bedre løsninger. Ser vi på 
kostnader alene så er forskjellen mellom løsningene som er alternativer små, men 
beste løsning er i så fall sentralisering av containertransport i Drammen og Borg 
(Sarpsborg og Fredrikstad). Imidlertid er dagens løsning med konkurranse mellom 
havnene den absolutt beste. Ser vi på hvilken løsning som bidrar til mest 
sjøtransport, er det beste alternativet til dagens løsning en sentralisering til Oslo. I 
beregningene er det ikke tatt hensyn til eventuelle stordriftsfordeler (reduksjoner i 
laste/lossekostnader) som eventuelt kan oppnås ved en mer sentralisert havnedrift. 
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