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Konkurranseflater mellom transportmidler i godstransport er analysert for ulike 
produkter, avstander og korridorer knyttet til hhv innenrikstransport, import og 
eksport. Av det godset som i dag fraktes med lastebil på distanser lenger enn 300 
km, og som har en maksimumsavstand til jernbane- eller havneterminal på 25 km 
i hver ende, finner vi et samlet overføringspotensial som tilsvarer ca 26 % av 
transportarbeidet med lastebil på norsk område knyttet til innen- og 
utenrikstransportene. 
 

Bakgrunn 

Regjeringen vil som et ledd i sin strategi for reduksjon av personer og gods på 
lette og tunge biler, overføre transport fra veg til sjø og bane. Etatene og Avinor 
har i Retningslinje I-dokumentet for Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 fått 
i oppdrag å gi en oppdatert generell oversikt over foreliggende kunnskap om 
faktiske konkurranseflater. Denne oversikten vil være basis for de etterfølgende 
analysene om hvilke virkemidler som vil være mest effektive for å overføre 
transport fra veg til sjø og bane.  

I denne rapporten analyseres de viktigste konkurranseflatene for godstransport i 
og til/fra Norge, for ulike produkter, transportdistanser og korridorer. Arbeidet har 
tatt utgangspunkt i tilgjengelig statistikk, i tillegg til at transportetatenes nasjonale 
godstransportmodell (logistikkmodellen) er benyttet til analyser av ulike 
virkemidler for økt intermodalitet. Rapporten er en videreføring av Hovi og 
Grønland (2011), der bl a grunnlagsdataene er noe endret, og det er gjort analyser 
av overføringspotensial etter avstand til jernbane og havneterminal. Det er også 
gjort modellberegninger av flere virkemidler enn i Hovi og Grønland (2011) 

 

Hva er konkurranseflater? 

Konkurranseflater mellom transportmidler har vi når transportbrukerne står over-
for alternativer når transportoppgaver skal løses. Det vil si at transportbrukerne 
har relevante alternative transporttilbud ut fra  

-  fysisk tilgjengelighet  
-  kostnad og kvalitet på transporten 

Tilgjengelighet er delvis et spørsmål om lokalisering, delvis om investeringer i 
infrastruktur. Ikke alle transportmidler kan bringe godset hele veien fra avsender 
til mottaker. Ved f eks banetransport kommer som regel kostnader ved innhenting 
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og utkjøring av varene i tillegg til transporten på hovedrelasjonen. Det er derfor 
gjerne bare på en del av transportstrekningen, riktignok hovedstrekningen, at alle 
transportmidlene er fysisk tilgjengelige. 

 

Nasjonal transportmiddelfordeling 

I sum for alle varegrupper utgjør jernbanetransport 3 %, sjøtransport 9 % og 
lastebiltransport 88 % av alle tonn som ble fraktet innenriks i Norge i 
gjennomsnitt av perioden 2007-2009. Vegtransport er det dominerende 
transportmiddel for alle varegrupper målt i transporterte tonn, men 75 % av all 
tonnasje med lastebil ble fraktet på distanser kortere enn 50 km. Våt bulk og 
stykkgods er varegruppene med lavest andel lastebiltransport (hhv 67 % og 84 %), 
mens industrivarer og termovarer nesten utelukkende fraktes med lastebil (97 og 
96 %).  

I andel av innenriks transportarbeid utgjorde lastebil 49 %, skip 43 % og jernbane 
8 % i 2008. Målt i andel av transportarbeidet er skip det dominerende 
transportmidlet for frakt av tørr og våt bulk (hhv 53 og 79 % av innenriks 
transportarbeid). At skip utgjør en mye høyere andel av transportarbeidet 
sammenliknet med transporterte tonn, understreker at de lange transportene går 
med skip, men spesielt for store partier av tørrbulk er skip lønnsomt også på 
kortere distanser. Stykkgods er varegruppen med høyest jernbaneandel (15 %), 
mens tømmer har en jernbaneandel på 11 % av innenriks transportarbeid.  

Lastebil er det dominerende transportmiddel målt i andel av transporterte tonn 
innenriks for transporter opp til 500 km. Mindre andeler av varestrømmene fraktes 
med skip og jernbane også på kortere transporter. Helt korte transporter med 
jernbane (under 50 km) er industrilaster knyttet til gruvevirksomhet og frakt av 
flydrivstoff fra Sjursøya til Gardermoen. Jernbanetransport på distanser lenger enn 
500 km er dominert av CargoNets containertogtilbud mellom de store byene med 
Alnabru som nav, men også noe vognlast av nye biler til de store byene med 
Drammen som nav. Sjøtransport over svært korte distanser er i hovedsak frakt av 
ulike massevarer, men kan også være feedertransport mellom ulike havneavsnitt 
innenfor samme havnedistrikt, som f eks tømmer fraktet fra tømmerterminalen på 
Lierstranda (ved Drammen) til cellulosefabrikken på Hurum. 

 

Transportkorridorer 
Til å identifisere hvilke korridorer som har reell konkurranse mellom veg, sjø og 
jernbanetransport har analysene tatt utgangspunkt i en soneinndeling der landet er 
inndelt i 39 soner. Soneinndelingen er benyttet i tidligere NTP-arbeid. 

Følgende innenrikskorridorer er inkludert i analysene: 

1. Oslo – Grenland – Kristiansand – Stavanger  
2. Stavanger – Bergen – Ålesund – Trondheim 
3. Oslo – Bergen/Haugesund 
4. Oslo – Trondheim 
5. Trondheim – Bodø 
6. Bodø – Narvik – Tromsø – Kirkenes  
7. Nord-Norge til Østlandet 
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I analysen er Oslo benyttet som samlebetegnelse på hele Oslo og Akershus, 
Kristiansand er benyttet i omtalen av Vest-Agder og Stavanger er benyttet i 
omtalen av Jæren. Dette er fordi NTP-sonene rundt Bergen, Trondheim og 
Tromsø har navn etter disse byene. 

 
Transportmiddelfordeling i hovedkorridorer 

Figur S.1 viser godsmengder i 1000 tonn og transportmiddelfordeling på 
jernbanens hovedrelasjoner i 2008. 

 
Figur S.1. Årlige godsmengder i 1000 tonn og transportmiddelfordeling på jernbanens 
hovedrelasjoner (gjennomsnitt 2007-2009). 

For transport mellom Oslo og de store byene i Norge er jernbanetransport et mye 
brukt transportmiddel. Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim er de to tyngste 
jernbanerelasjonene innenriks i Norge. Jernbanetransport til Trondheim inkluderer 
også gods som skal videre nordover, men som omlastes i Trondheim. Dette utgjør 
ca halvparten av togavgangene nordover. Jernbaneandelen er høyest på 
relasjonene til/fra Nord-Norge og til/fra Bergen. For relasjonen til/fra Nord-Norge 
kan dette skyldes at lastebilstatistikken ikke fanger opp hele transportkjeden 
mellom Oslo og f eks Bodø, fordi varene enten omlastes på veien eller bytter 
trekkvogn med sjåfør. I slike tilfeller vil transporten ikke registreres mellom 
endepunktene, men til/fra omlastingspunktene.  

Beregninger på grunnlag av grunnlagsdata fra SSBs lastebilundersøkelse viser at 
1,4 millioner tonn av godset som i dag fraktes med lastebil i hovedkorridorene har 
en distribusjonsdistanse som er kortere enn 10 km i hver ende, mens nesten 2,4 
millioner tonn har en distribusjonsdistanse i hver ende som er kortere enn 25 km. 
Hele 4 millioner tonn har en distribusjonsdistanse til jernbaneterminal som er 
kortere enn 100 km. Det godset som har en distanse til jernbaneterminal som er 
kortere enn 25 km både ved start og sluttpunkt for transporten, må sies å ha god 
tilgjengelighet til jernbanetransport, og at det derfor er andre parametre enn fysisk 
tilgjengelighet som er begrensende for at godset går med lastebil og ikke med 
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jernbanetransport. Dette kan være særlige krav til transportkvalitet, 
framføringstid, leveringsbetingelser, pålitelighet eller fleksibilitet som ligger bak 
beslutningen om transportmiddelvalget. Det vil si at det ikke er økende 
lastebilandel med økt distribusjonsavstand til jernbaneterminal, selv om 
transportnæringen selv gir uttrykk for at kort distribusjonsavstand til terminal er et 
klart kriterium for valg av tog.  

Figur S.2 viser årlige godsmengder i 1000 tonn og transportmiddelfordeling på de 
tyngste sjøtransportrelasjonene innenriks. Figuren viser alt gods, basert på 
gjennomsnitt for 2007-2009. 

 
Figur S.2. Årlige godsmengder i 1000 tonn og transportmiddelfordeling på de tyngste 
sjøtransportrelasjonene innenriks. Gjennomsnitt 2007-2009. 

Det er bulktransport som utgjør de største volumene med skip, og dette er særlig 
transporter som starter i Vestfold eller Bergen, noe som illustrerer at dette først og 
fremst er distribusjon av raffinerte petroleumsprodukter. Den tyngste 
enkeltrelasjonen på skip er fra Helgeland til Romsdal, som er kalkstein utvinnet i 
Brønnøy levert til videreforedling i Fræna kommune. 

Overføringspotensial 

I tabell S.1 og S.2 har vi oppsummert samlet overføringspotensial fra lastebil til 
jernbane og sjøtransport i hhv 1000 tonn og mill tonnkm. For innenrikstransport 
har vi tatt utgangspunkt i det godset som har en distribusjonsdistanse på 
maksimum 25 km i hver ende, mens vi for utenriksgodset ikke har hatt samme 
informasjon om distanse til terminal. For utenrikstransporter har vi tatt 
utgangspunkt i identifiserte knutepunkt utenfor Norge. 
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Tabell S.1. Oppsummert overføringspotensial fra lastebil til jernbane og skip, 
innen- og utenriks. Tall i 1000 tonn.2008. 

 Stykkgods Bulk Sum 

Innenrikstransport 5 393 2 316 7 709 

Utenrikstransport   4 951 

Sum   12 660 

Tabell S.2. Oppsummert overføringspotensial fra lastebil til jernbane og skip, 
norsk område. Tall i mill tonnkm.2008. 

 Stykkgods Bulk Sum 

Innenrikstransport 3 083 1 314 4 398 

Utenrikstransport   743 

Sum   5 141 

 

Det framkommer av tabellene at overføringspotensialet er større innenriks enn for 
utenrikstransport. I alt finner vi at det er et begrenset potensial for overført 
transport på 12,7 millioner tonn. Sett i forhold til at det totalt sett ble fraktet 295 
mill tonn innen- og utenriks med lastebil og ferge i 2008, utgjør 
overføringspotensialet bare mindre andeler. Av dette var det ca 20 millioner tonn 
som ble fraktet lenger enn 30 mil, så relatert til disse transportene er det en 
betydelig andel som kunne vært fraktet med skip eller jernbane. Ser man i forhold 
til dagens godsvolumer med jernbane, som utgjorde ca 9 millioner tonn i 2008, gir 
dagens potensial grunnlag for en dobling av jernbanetransporten.  

Målt i andel av totalt transportarbeid utgjør overføringspotensialet større andeler 
enn målt i andel av alt gods, fordi overføringspotensialet utelukkende er knyttet til 
lange transporter. Samlet transportarbeid på norsk område med lastebil utgjorde 
19,7 milliarder tonnkm i 2008, mens transportarbeidet for overføringspotensialet 
er beregnet til 5,1 milliarder tonnkm. Det tilsvarer ca 26 % av transportarbeidet 
med lastebil på norsk område knyttet til innen- og utenrikstransportene.  

 

Virkemidler for økt intermodalitet 

Som et ledd i arbeidet med å analysere konkurranseflater innenfor norsk 
godstransport er det gjennomført et sett av modellkjøringer med 
logistikkmodellen (Significance, 2008). Siktemålet med disse modellkjøringene 
har vært å se på konsekvenser av ulike typer virkemidler innenfor godstransport, 
og sammenlikne effekten av dem. Modellberegningene har tatt utgangspunkt i 
beregningsåret 2020 basert på prognoser som er utarbeidet til transportetatenes 
arbeid med forslag til NTP (Hovi, Grønland og Hansen, 2011). I rapporten om 
konkurranseflater (Hovi og Grønland, 2011) er det tidligere foretatt analyser av en 
del ulike virkemidler for å få overført trafikk fra veg til sjø og jernbane, og 
beregningene som er vist i dette kapitlet, supplerer de tidligere beregningene i 
Hovi og Grønland (2011). 
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Alternative virkemidler har varierende effekt på transportfordelingen, og koster 
naturligvis også ulikt for samfunnet å gjennomføre, slik at vi ikke uten videre kan 
sammenligne virkemidlene. De er også i de ulike scenarioene benyttet i ulik 
styrkegrad. Virkemidlene slår også ut i varierende styrkegrad for de enkelte 
relasjoner og varegrupper. Overgangen fra lastebil til sjø- og jernbanetransport 
som følge av de ulike tiltakene ser dessuten ut til å ha større effekt for 
innenrikstransport enn for utenrikstransportene. 

Kort oppsummert er de tiltak som gir størst overføringseffekt fra veg til jernbane i 
forhold til kostnadene ved tiltakene (i rekkefølge):  

• Reduserte terminalkostnader for jernbanetransporter 
• Reduserte distansekostnader for jernbane 
• Reduserte terminalkostnader både i jernbane- og havneterminaler 
• Økte drivstoffavgifter for vegtransport 

 
De tiltakene som gir største overføring til sjø i forhold til kostnadene ved tiltakene 
er (i rekkefølge): 

• Reduserte terminalkostnader i havnene 
• Økte drivstoffavgifter 
• Reduserte terminalkostnader bade i jernbane- og havneterminaler 

 
Mengdeutslagene er naturligvis avhengig av doseringen som er simulert for de 
ulike tiltakene, og mer detaljerte kost-nytteberegninger er nødvendig før en kan 
beregne en optimal bruk av de ulike virkemidler. I beregning av effekter er det 
forutsatt at kostnadsendringer for tranportene overføres proposjonalt til 
transportbrukeren. Hvis en forholdsvis større del av kostnadsendringene tilfaller 
transportøren, vil overføringseffekten bli redusert. 
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