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Forord 

I tilknytting til transportetatenes arbeid med en bred samfunnsanalyse av godstransport, har 
Transportøkonomisk institutt (TØI) utført et prosjekt der formålet har vært å analysere ulike 
terminalers omland. Analysen har dels tatt utgangspunkt i informasjon om terminalbruk fra 
SSBs lastebilundersøkelser fra 2008-2012, og dels i resultater fra nasjonal godsmodell om 
terminalbruk i intermodale transportkjeder. 

Inger Beate Hovi har ledet arbeidet og har skrevet rapporten i samarbeid med Elise 
Caspersen. Berit Grue har utarbeidet alle kartpresentasjoner over terminalenes omland i 
ArcGIS. Oppdragsgivers kontaktpersoner har vært Else-Marie Marskar og Toril Presttun i 
Statens vegvesen Vegdirektoratet og Thorkel Askildsen i Kystverket. Trude Rømming har 
hatt ansvaret for endelig redigering av rapporten. Rapporten er kvalitetssikret av 
avdelingsleder Kjell Werner Johansen.   

 

 
Oslo, desember 2014 
Transportøkonomisk institutt 
 
 
Gunnar Lindberg Kjell Werner Johansen 
direktør avdelingsleder 
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Sammendrag: 

Analyse av havners, 
jernbaneterminalers og 
samlastterminalers omland 

TØI rapport 1360/2014 
Forfattere: Inger Beate Hovi, Berit Grue og Elise Caspersen 

Oslo 2014 125 sider 

Havner og jernbaneterminaler betjener i hovedsak eget næromland, med varierende grad av transport 
til andre deler av landet. Samlastterminaler betjener et større og mer spredt omland, noe som  
bl a skyldes linjetransport mellom terminaler. I flere tilfeller finner vi at omlandet til terminaler 
overlapper hverandre. Dette gjelder spesielt for havner og samlastterminaler. I analysen har vi 
benyttet datagrunnlag fra nasjonal godsmodell og lastebilundersøkelsen. Godsmodellen gir et mer 
konsentrert, men større terminalomland enn lastebilundersøkelsen.  

Innledning 

I dette dokumentet analyseres ulike terminalers omland. Omland gis her av mottaker- 
og avsenderkommuner for lastebiltransport til og fra ulike terminaler og 
terminaltyper. Innfallsvinkelen har vært todelt. Dels er det tatt utgangspunkt i 
informasjon om terminalbruk fra SSBs lastebilundersøkelser, og dels i resultater fra 
nasjonal godsmodell om terminalbruk i intermodale transportkjeder. Terminaltypene 
som analyseres er havner, jernbaneterminaler og 
omlastingsterminaler/samlastterminaler. Tallene som benyttes fra 
lastebilundersøkelsen er et årlig gjennomsnitt for perioden 2008-2012, og inneholder 
transport til og fra terminal. Det skilles mellom containergods og øvrig gods. 

Havner 

Tallene fra lastebilundersøkelsen for havners omland presenteres i en fylkesfordelt 
tabell som gir oversikt over gjennomsnittlig årlig godsmengde distribuert til og fra 
havn, samt som kartplott av godsmengde distribuert mellom havn og ulike 
kommuner. De kommunevise tallene fra lastebilundersøkelsen sammenliknes så med 
tilsvarende kartplott basert på uttrekk fra godsmodellen.  

Tall fra lastebilundersøkelsene viser at havnene i stor grad betjener eget omland 
(særlig kommuneinterne transporter til og fra havn). Vi finner noen ulikheter mellom 
landsdeler. På Vestlandet og i Midt-Norge viser lastebilundersøkelsen at 
distribusjonstransport til og fra havn i stor grad er sentrert internt i havnens fylke, 
gjerne begrenset til havnens nærmeste omlandskommuner. Havnene i Oslofjorden 
betjener generelt et større omland, i tillegg til å være jevnere fordelt på flere 
nærliggende fylker enn hva som er tilfeller for Vestlandet og Midt-Norge. I Nord-
Norge finner vi tendenser til lange distribusjonsdistanser, særlig nordgående (for 
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eksempel går 57 % av lastebiltransportene registrert i Tromsø havn til og fra 
Finnmark).  

Godsmodellens tall gir et mer sentrert bilde av havnenes omland, både geografisk og 
i antall tusen tonn. Ulikheter i volum skyldes i stor grad at lastebilundersøkelsen er en 
utvalgsundersøkelse mens godsmodellen inkluderer alt gods som lastes og losses i 
havn, uavhengig av om det har tilbringertransport med lastebil eller ikke. En svakhet 
ved bruk av godsmodellen er at den ikke fanger opp tilfeldige transporter utenfor 
havnens omland. Riktignok finner vi at kommuner som er registrert med store volum 
i lastebilundersøkelsen også får store volum i godsmodellen. Generelt gir 
lastebilundersøkelsene en lengre distribusjonsdistanse sammenliknet med 
godsmodellen, selv når vi utelater kommuneinterne leveranser fra 
gjennomsnittsberegningene i godsmodellen. 

Tallene for transport til og fra havn i lastebilundersøkelsen (årlig gjennomsnitt 2008 – 
2012) sammenliknes også med Havnestatistikken (2012). Her har vi utelatt våt og 
tørrbulk fra sammenlikningsgrunnlaget, da dette er gods som i større grad enn annet 
gods går direkte til industribedrifter i havnene. Vi finner at det, med unntak for Borg, 
Moss og Oslo havn, er rapportert mer gods i Havnestatistikken enn i 
Lastebilundersøkelsen.  

Jernbane 

Presentasjonen for utvalgte jernbaneterminaler følger samme mønster som havner. 
Gjennomsnittstall for distribusjonskjøring til/fra ulike jernbaneterminaler basert på 
informasjon fra lastebilundersøkelsene i perioden 2008 – 2012 presenteres på fylkes- 
og kommunenivå og sammenstilles med kommunefordelt distribusjonskjøring fra 
godsmodellen.  

I likhet med havner betjener jernbaneterminalene i stor grad eget nærområde, om 
enn noe mindre enn for havner. Terminalene på Østlandet (Alnabru og Drammen) 
betjener en større region enn terminaler på Vestlandet og i Midt-Norge, som i 
hovedsak er registrert med fylkesinterne transporter (fra lastebilundersøkelsen). De 
to nordligste terminalene (Fauske og Narvik) betjener (deler av) Troms og Finnmark, 
hvor det ikke er jernbane. Den kommunevise fordelingen av transporten gir 
antydninger om at lastebil bl a brukes som transportmiddel mellom kommuner med 
jernbaneterminaler. Dette kan tyde på at man tyr til vegtransport ved stengt jernbane, 
kapasitetsmangel på toget eller gods med store krav til leveringspålitelighet.  

Sammenstilling av distribusjonsmønster fra lastebilundersøkelsen med informasjon 
fra godsmodellen viser at godmodellen predikerer et mer sentrert, men likevel større 
terminalomland enn lastebilundersøkelsen. Godsmodellen inkluderer ingen eller få 
lange forsendelser som tilsvarer mer spontane turer i lastebilundersøkelsen. 
Godsmodellen gir også større godsmengder enn lastebilundersøkelsen for de fleste 
terminalene, men avviket ser ut til å være mindre enn hva vi så for havnene. Det 
fremkommer at det er relativt like distribusjonsdistanser fra modellen og 
lastebilundersøkelsen, men generelt finner vi at gjennomsnittlig transportdistanse 
med lastebil fra jernbaneterminal er størst i lastebilundersøkelsen.  

En sammenlikning av gjennomsnittlig årlig godsmengde lastet og losset i terminal fra 
lastebilundersøkelsen og godsmodell mot jernbanestatistikk, viser at 
lastebilundersøkelsen generelt inneholder mindre volum enn jernbanestatistikken, 
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med unntak for Bodø og Fauske. Ulikheten kan forklare hvorfor godsmodellen 
generelt predikerer større godsvolum, større terminalomland og større utstrekning av 
kommuner enn lastebilundersøkelsen. 

Samlastterminaler 

Analysen av samlastterminalers omland er kun basert på tall fra 
Lastebilundersøkelsen i perioden 2008 – 2012, representert ved et årlig gjennomsnitt. 
Samlastterminaler presenteres på fylkes- og kommunenivå, der kommunene er valgt 
ut fra hvilke som har de største godsmengdene registrert i lastebilundersøkelsen, i 
perioden. For samlastterminalene har vi ikke noe valideringsgrunnlag å sammenlikne 
volumene med. Vi har heller ikke mulighet til å analysere terminalenes omland med 
godsmodellen. Samlastterminalene skiller seg dessuten fra havne- og 
jernbaneterminalene fordi disse ikke bare betjener sitt nærmeste omland, men også 
har mye langtransport mellom terminalene. 

Analysen viser at samlastterminalene har et større terminalomland enn hva vi har sett 
for havner og jernbaneterminaler. Samlastterminalene betjener også i større grad 
kommuner fordelt over store deler av landet, særlig kommuner med egne 
samlastterminaler. Oslo er en sentral mottaker-/avsenderkommune for samtlige 
samlastterminaler. Oslos betydning målt i transportandeler er dog mindre for 
Vestlandet enn øvrige deler av landet. Bodø samlastterminal skiller seg ut med 96 % 
av total transportmengde som soneintern transport i Nordland, noe som kan skyldes 
at Bodø i større grad enn andre terminaler mottar gods fraktet med 
jernbanetransport. Containerandelen for transport til og fra samlastterminaler er 
gjennomgående mindre enn hva vi fant for transport til og fra jernbaneterminaler og 
havner.  

Transport mellom terminaler i Oslo 

Transport mellom havn og jernbaneterminal 
Det er registrert transport av i gjennomsnitt 78 tusen tonn gods årlig mellom Oslo 
havn og Alnabru jernbaneterminal per år i data fra SSBs lastebilundersøkelse 2008 – 
2012. Nesten alt gods fraktes i container. Transporten utgjør 10 % av total 
kommuneintern  distribusjonstransport til og fra Oslo havn, mens 
containertransporten utgjør 30 %.  

Transport mellom havn og samlastterminaler  
Det er registrert transport av i gjennomsnitt 116 tusen tonn gods årlig mellom Oslo 
havn og samlastterminaler i Oslo fra SSBs lastebilundersøkelse 2008 – 2012. Fra 
Oslo havn transporteres 67 % av godset i containere, mens containerandelen til Oslo 
havn kun er på 40 %. Transporten utgjør 15 % av total soneintern transport til og fra 
Oslo havn, mens containertransporten utgjør 29 %. Tilsvarende andel for ikke-
containerisert gods er 9 %.  
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Transport mellom jernbaneterminal og samlastterminaler  
Det er registrert transport av i gjennomsnitt 66 tusen tonn gods årlig mellom 
jernbaneterminal og samlastterminaler i Oslo fra SSBs lastebilundersøkelse 2008 – 
2012. 75 % av godsmengden transporteres i container. Tilsvarende mengde fra 
samlastterminalene er 22 %. Andelen som transporteres til og fra Alnabru (66 tusen 
tonn) utgjør 6 % av den gjennomsnittlige årlige transportmengden på 1 055 tusen 
tonn mellom omlastingsterminaler i Oslo og øvrige mottakere i kommunen. 

Konklusjon 

I dette dokumentet har vi analysert ulike terminalers omland. Vi har sett at omlandet 
til havner og jernbaneterminaler i større grad består av nærområder enn hva som er 
tilfellet for samlastterminaler. Det er også flere forekomster av lange transporter fra 
samlastterminaler noe som skyldes at samlastterminalens viktigste oppgave er å 
konsolidere forsendelser for å utnytte lastbærers lastekapasitet på de lange 
transportene. De lange transportene fra en samlastterminal utføres i hovedsak med 
jernbane der det er tilgjengelig og lastebil. 

Sammenstilling viser at lastebilundersøkelsen fanger opp et større terminalomland 
enn godsmodellen. Dette kan forklares av at lastebilundersøkelsen fanger opp 
transporter av mer tilfeldig karakter utenfor terminalens influensomland. Dette er 
ikke tilfellet for godsmodellen.  

Sammenlikning av godsmengder registrert lastet og losset i terminal fra 
lastebilundersøkelsen med havne- og jernbanestatistikk viser at nivåtallene fra 
lastebilundersøkelsen er lave. Det vil si at nivåtallene som presenteres i denne 
rapporten og som er basert på lastebilundersøkelsen må tolkes med varsomhet, men 
strukturen i datasettet ser imidlertid rimelig ut. 
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1 Innledning 

I dette dokumentet analyseres ulike terminalers omland. Innfallsvinkelen har vært 
todelt, basert på hva som finnes av tilgjengelig informasjon. Dels er det tatt 
utgangspunkt i informasjon om terminalbruk fra SSBs lastebilundersøkelser, dels er 
det tatt utgangspunkt i resultater fra nasjonal godsmodell om terminalbruk i 
intermodale transportkjeder.  

I analysene skilles det mellom følgende terminaltyper: 

1. Havner  

2. Jernbaneterminaler 

3. Omlastingsterminaler/samlastterminaler 

SSBs lastebilundersøkelse er en utvalgsundersøkelse, mens nasjonal godsmodell i 
prinsippet skal dekke alle transporter i Norge og mellom Norge og utlandet i et 
basisår. Basisåret i godsmodellen er et snitt av 2012 og 2013, og er basert på et 
sammensatt statistikkgrunnlag. Modellen er validert på terminalnivå mot offisiell 
statistikk, men noe avvik er det, spesielt for havnene. Dette skyldes først og fremst at 
transporter fra private industrikaier, og spesielt sjøverts transport av sand, grus, pukk 
og stein, inngår som en aggregert post i statistikken. Modellen behandler dessuten 
konsolidering av gods på en forenklet måte, f eks skjer all konsolidering av gods som 
fraktes med jernbane i modellen i jernbaneterminaler, mens all konsolidering av gods 
som fraktes med skip skjer i havnene. Modellen er derfor ikke egnet til analyser av 
omlandet til samlastterminaler. For disse terminalene har vi basert analysen kun på 
informasjon fra SSBs lastebilundersøkelser. 
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2 Datagrunnlag og metode 

2.1 Datagrunnlag 

Med utgangspunkt i SSBs lastebilundersøkelse (LBU) har vi analysert hvordan 
omlandet til havner, jernbaneterminaler og samlastterminaler varierer geografisk i 
Norge. I lastebilundersøkelsen er det fra 2008 innført frivillige spørsmål om 
terminaltype der gods er lastet og losset. At spørsmålet er frivillig innebærer at 
respondenten ikke har plikt til å besvare dette spørsmålet. Av den grunn har 
variablene en del manglende observasjoner. Informasjonen er i denne analysen 
benyttet som grunnlag til å identifisere hvilke havner, jernbaneterminaler og 
samlastterminaler godset er hentet og levert. Ved å kombinerer denne informasjonen 
med en variabel om lastbærer, kan det skilles mellom omland og 
distribusjonsdistanser for containergods og øvrig gods.  

Informasjonsgrunnlaget som presenteres her er ikke tidligere brukt til analyser, så det 
er gjort noen rimelighetsvurderinger av pålitelighet ut fra antall observasjoner som er 
tilgjengelig. Målsettingen har vært å få opp informasjon om følgende forhold: 

1. Godsmengder til og fra havner og jernbaneterminaler etter kommune der 
godset er lastet/losset, dette illustreres i kartplott. 

2. Gjennomsnittlig transportdistanse for gods til/fra de spesifikke havner og 
jernbaneterminaler, og hvordan dette fordeler seg på lastbærer.  

3. Godsmengder lastet og losset i havn, jernbaneterminal og samlastterminal, 
sammenstilt med statistikk for godsomslag i terminalen.  

Analysen er basert på lastebilundersøkelsen for perioden 2008 – 2012. Vi har hentet 
ut totale transportmengder som er registrert for hele perioden, og regnet ut årlig 
gjennomsnitt for hver terminal. I grunnlagsdataene fra lastebilundersøkelsen kan man 
skille mellom transporter som går til og fra terminalen. I dette tilfellet har vi valgt å 
slå de sammen og presentere totale transporttall. Dette for å redusere usikkerheten i 
datamaterialet. Vi presenterer data fylkesvis i tabeller for å minimere omfanget, mens 
kartplottene viser den kommunevise fordelingen av transporten til og fra havner.  

Vi skiller på om godset transporteres i containere eller ikke. Dersom lastetype ikke er 
oppgitt, har vi inkludert mengden i kategorien «ikke-container». Dette innebærer at vi 
trolig underestimerer mengden tonn og andeler som transporteres i container.  

For gods registrert til og fra havner har vi aggregert kommuner innenfor samme 
interkommunale havnesamarbeid og skiller derfor mellom havnedistrikt framfor 
kommuner alene. Dette reduserer usikkerheten i datagrunnlaget, og gjør det mulig å 
sammenlikne volumene fra lastebilundersøkelsen med informasjon fra 
havnestatistikken. Tilsvarende har vi gjort for jernbaneterminaler, der vi har aggregert 
nærliggende kommuner som er oppgitt som start- eller endepunkt for 
distribusjonstransport til én sone.  

Svakheter ved datagrunnlaget er at det er mange observasjoner som ikke har 
informasjon om mottaker- og avsenderterminal. Den mest nærliggende forklaringen 
er at dette er transporter som verken har startet eller stoppet i en terminal, men det 
kan også skyldes manglende registrering om terminalbruk. Disse er utelatt fra 
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sammenlikningen. For tall som har informasjon om lastbærer, men ikke om 
avsender-/mottakersone, ekskluderes tallene i totale verdier i tabell. 
Distribusjonstransporter med utenlandskregistrerte biler inngår ikke i datamaterialet 
fra lastebilundersøkelsen, men det er viktig å vite at slike transporter er unntatt 
kabotasjereglene. Det vil si at en utenlandskregistrert bil kan påta seg faste oppdrag 
med distribusjonskjøring på distanser inntil 150 km dersom transporten er et ledd i 
en intermodal transportkjede.  

Vi har også, basert på samme datagrunnlag, laget anslag på mengde gods transportert 
mellom Oslo havn og jernbaneterminalen på Alnabru samt mellom Oslo havn og 
samlastterminalene i Oslo. Dette for å lage et samlet anslag på hvor mye gods som 
går mellom havna og Alnabru terminalområde. 

2.2 Terminaler som er inkludert 

Terminalene som er inkludert er dels selektert ut fra hvor store godsvolum de har 
registrert i lastebilundersøkelsen, dels ut fra hvor sentral posisjon de antas å ha i det 
nasjonale transportsystemet og dels ut fra geografi. Det er lagt særlig vekt på 
terminaler rundt Oslofjorden, og at alle landsdeler er representert.   

 

Tabell 2.1. Oversikt over terminaler som inngår i analysen. 
  Havner Jernbaneterminaler Samlastterminaler 

Fredrikstad Borg  X 

Moss X   

Vestby   X 

Oslo X X X 

Lørenskog   X 

Skedsmo   X 

Ringsaker   X 

Drammen X X X 

Larvik X   

Grenland X   

Kristiansand X  X 

Stavanger X X X 

Sandnes X*   

Bergen X X X 

Ålesund X Åndalsnes X 

Trondheim Trondheimsfjorden X X 

Mo i Rana  X  

Bodø X X X 

Fauske  X  

Narvik X* X  

Tromsø X   

*) Disse terminalene er det ikke utarbeidet kartplott for, men de er omtalt i egne avsnitt. 
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2.3 Kartpresentasjoner 

Alle kartpresentasjoner er utarbeidet i ArcGIS. Det er utarbeidet like kartutsnitt for 
sammenlikningens skyld. Det er benyttet samme grupperinger for vektklasser i alle 
plott, slik at fargekodene skal kunne sammenliknes både mellom samme 
terminaltyper med ulik lokalitet (f eks Moss og Borg havn) og mellom ulike 
terminaltyper (f eks Alnabru jernbaneterminal og Oslo havn). Den eneste 
størrelsesgruppen som skiller seg mellom plottene er den største vektgruppen, som 
viser maksimumsverdien for plottet. For nesten samtlige terminaler finnes 
maksverdien i samme kommune som der terminalen er lokalisert. Videre er det 
benyttet et sett av avrundingsregler for øvre oppgitte godsmengde: Godsmengder 
inntil 250 tusen tonn er avrundet til nærmeste titusen tonn, godsmengder mellom 
250 og 1 000 tusen tonn er avrundet til nærmeste femtitusen tonn, mens 
godsmengder over en million tonn er avrundet til nærmeste hundretusen.  
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3 Havner 

3.1 Innledning 

Vi har hentet ut informasjon fra SSBs lastebilkjøring om lastebiltransport til og fra et 
utvalg havner. Informasjonen er dels fremstilt som tabeller, dels er den fremstilt som 
kartplott. I tillegg har vi for hver havn sammenliknet informasjonen fra 
lastebilundersøkelsen med tilsvarende uttak fra godsmodellen. Vi har utelatt fylker 
som sender/mottar mindre enn en gjennomsnittlig årlig mengde på 1000 tonn fra 
tabellen. Disse kan likevel være inkludert i tilhørende figur med kartplott over 
forsendelser. Vi ser kun på innenriks distribusjonstransport.  

Tabell 3.1 gir en oversikt over registrert godsmengde (i tusen tonn) transportert med 
lastebil til og fra utvalgte havner, i lastebilundersøkelsen i perioden 2008 – 2012. Vi 
har kun inkludert tall med informasjon om mottaker- og avsenderfylker.  

Tabell 3.1. Oversikt over innenriks godsmengde i utvalgte havner. Skiller mellom total mengde registrert i 
lastebilundersøkelsen i perioden 2008 – 2012 og årlig gjennomsnitt for perioden. Kilde: 
Lastebilundersøkelsen 2008 – 2012 (SSB). Tall i tusen tonn. 

Havn 
Total mengde  

2008-2012 Årlig gjennomsnitt  

Borg havn 5 089 1 018 

Moss havn 2 964 593 

Oslo havn  12 337 2 467 

Drammenregionens 1 477 295 

Larvik havn 1 904 381 

Grenland havn 2 492 498 

Kristiansand havn  1 459 292 

Sandnes havn 410 82 

Stavanger IK havn  4 693 939 

Bergen og Omland havn 2 089 418 

Ålesundregionens havn 4 363 873 

Trondheimsfjorden havn  2 111 422 

Bodø havn 845 169 

Narvik havn  41 8 

Tromsø havn  769 154 

Totalt 43 041 8 608 

 

Vi ser at det er registrert transport av totalt 43 millioner tonn gods til og fra havnene 
med lastebil, noe som gir et årlig gjennomsnitt på 8,6 millioner tonn. De største 
mengdene er registrert til og fra Oslo havn, etterfulgt av Borg havn, Stavanger havn 
og Ålesundsregionens havn(er).  
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3.2 Borg 

Lastebilundersøkelsen gir et gjennomsnittlig anslag på transportvolumet som fraktes 
til og fra Borg havn med lastebil på 1 018 tusen tonn per år. Den fylkesvise 
fordelingen for godsets opprinnelses- og destinasjonssted gis i tabell 3.2.  

Tabell 3.2. Transporterte tonn med lastebil til og fra Borg havn. Årlig gjennomsnitt for perioden 2008 – 
2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Østfold 373 470 843 83 % 

Akershus 5 10 15 1 % 

Oslo 20 51 71 7 % 

Hedmark 0 17 18 2 % 

Oppland 0 3 3 0 % 

Buskerud 0 41 41 4 % 

Vestfold 1 20 20 2 % 

Aust-Agder 0 1 1 0 % 

Møre og Romsdal 0 1 1 0 % 

Sør-Trøndelag 0 4 4 0 % 

Sum 400 618 1 018 100 % 

 

Borg er i første rekke en industrihavn. Tabellen viser at brorparten av transporten 
distribueres til og fra havnens nærmeste omland, det vil si innenfor Østfold fylke. I 
underkant av 40 % av godset fraktes i containere. Dette er i stor grad industrivarer og 
samlastet gods. For gods som ikke fraktes i container er også industrivarer og 
samlastet gods de største varegruppene, i tillegg til drivstoff, massetransport og 
matvarer. 

En ytterligere geografisk spredning av distribusjonstransportene gis i figur 3.2a. Her 
er transportvolumet til og fra Borg havn fordelt på kommuner, der godsmengde er 
gitt i fargekoder avhengig av årlig volum i tonn. En sammenstilling med tabell 3.2 
viser at det er inkludert noen flere fylker i figur 3.2a enn hva som fremgår av tabellen. 
Dette er forsendelser der det er snakk om små volum, i gjennomsnitt under 1 000 
tonn per år for hele fylket. For Borg havn er dette forsendelser til Rogaland 
(Stavanger og Sandnes) og Hordaland (Bergen). Vi antar dette er tilfeldige 
transportoppdrag og at de ikke representerer det naturlige omlandet til havnen. 

Fordelingen over kommuner innad i fylker med små godsmengder, viser at 
forsendelsene som er inkludert i tabellen i stor grad går til og fra byområder. For 
fylker med et større volum er det mer spredning i mottaker- og avsenderkommune 
innad i fylket. De største mengdene går internt i Østfold, og vi ser at nesten hele 
fylket dekkes av transporter til og fra Borg havn. Fredrikstad og Sarpsborg mottar de 
største volumene. Oslo mottar 71 tusen tonn. 
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Figur 3.2a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Borg havn. Årlig gjennomsnitt for 
2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

Figur 3.2b inneholder tilsvarende informasjon som figur 3.2a, men er utarbeidet av 
uttrekk fra nasjonal godsmodell, ikke LBU. Uttrekkene fra godsmodellen er basert på 
opprinnelses-/destinasjonssted for gods som fraktes via havner. Dette innebærer at 
resultatene fra modellen er basert på alt gods som er lastet og losset i en havn, 
uavhengig av om det har tilbringertransport med lastebil eller om det har direkte 
tilgang til havnen.  
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En sammenlikning mellom figur 3.2a og 3.2b viser at godsmodellen gir et mer 
sentrert bilde for havnens omland, både geografisk og i antall tusen tonn. Vi ser også 
at kommuner som er registrert med store volum i LBU, også får store volum i 
godsmodellen. Dette gjelder særlig Fredrikstad, Sarpsborg og Oslo. Det fremkommer 
også at høyeste volum er mye større i godsmodellen sammenliknet med LBU, noe 
som skyldes at dataene fra godsmodellen inkluderer all gods som lastes og losses i 
havnen, også gods som ikke nødvendigvis fraktes videre med bil. Dette er typiske 
bulkvarer. For øvrig fanger modellen i mindre grad opp transporter utenfor havnens 
naturlige omland, som vi ser er registrert i LBU. Dette skyldes at i godsmodellen vil 
det ikke velges kjeder der gods går f eks via Borg havn og videre til Bergen eller 
Trondheim med lastebil eller jernbane. Da er det mer kostnadseffektivt å la godset gå 
direkte til Bergen eller Trondheim med skip. Modellen er en forenkling av 
virkeligheten og den tar f eks ikke hensyn til at containerskipene fra Kontinentet ikke 
anløper havner nord for Ålesund. 

 

Figur 3.2b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Borg havn. Kilde: Uttrekk fra 
godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 

I det videre vil vi presentere tilsvarende informasjon for 14 andre, sentrale havner i 
Norge. Generelle forklaringer i dette delkapitlet er gjeldende også for resterende 
havner.   
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3.3 Moss  

Tabell 3.3 viser anslag på gjennomsnittlig antall tusen tonn som transporteres med 
lastebil til eller fra Moss havn per år, i henhold til resultater fra lastebilundersøkelsen 
for perioden 2008 – 2012. Totalt er gjennomsnittlig årlig mengde lik 593 tusen tonn.  

Tabell 3.3. Transporterte tonn med lastebil til og fra Moss havn KF. Årlig gjennomsnitt for perioden 2008 
– 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Østfold 63 117 181 30 % 

Akershus 139 182 322 54 % 

Oslo 30 10 40 7 % 

Hedmark 17 27 44 7 % 

Oppland 0 0 0 0 % 

Buskerud 2 2 5 1 % 

Rogaland 0 1 1 0 % 

Sum 253 340 593 100 % 

 

Tabellen viser at Akershus, Østfold og Oslo er fylkene som sender/mottar mest gods 
til og fra Moss havn. 43 % av distribusjonstransporten er registrert i containere. De 
største varegruppene ser ut til å være mat-/drikkevarer, industrivarer og samlastet 
gods.   

Figur 3.3a viser den kommunevise fordelingen av mottaks- og avsenderkommuner 
for transport til og fra Moss havn. Her fremkommer godsstrømmer til Malvik 
kommune som ikke er inkludert i tabellen, noe som skyldes at det er fraktes under 
1 000 tonn mellom Sør-Trøndelag og Moss havn, i gjennomsnitt per år. De største 
mengdene transporteres til og fra Østfold og Akershus. Moss havn ser ut til å dekke 
en mindre del av Østfold, men desto mer av Akershus, øst for Oslo. Transportene 
som går til og fra Rogaland går til Stavanger og Sauda. Dette utgjør i overkant av 
1 000 tonn per år. Til tross for at Moss er nærmere Oslo enn Borg havn, er det 
registrert mindre volum mellom Oslo og Moss havn i lastebilundersøkelsen enn hva 
vi så var tilfellet for Borg. Dette kan skyldes at Borg har et høyere godsvolum enn 
Moss.  
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Figur 3.3a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Moss havn. Årlig gjennomsnitt 
for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

 

Figur 3.3b viser tilsvarende fordeling, men basert på informasjon fra godsmodellen. 
Også her viser modellen mer sentrert utstrekning og større volum enn LBU. Flere av 
de små transportene utenfor havnens omland er ekskludert fra godsmodellen, også 
her. 
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Figur 3.3b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Moss havn. Kilde: Uttrekk fra 
godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 
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3.4 Oslo 

For Oslo havn gir LBU et årlig gjennomsnittlig transportvolum med lastebil til og fra 
havnen på 2 467 tusen tonn. Fylkesfordelingen over lastbærer gis i tabell 3.4 

 

Tabell 3.4. Transporterte tonn med lastebil til og fra Oslo havn KF. Årlig gjennomsnitt for perioden 2008 – 
2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Østfold 63 182 245 10 % 

Akershus 185 417 602 24 % 

Oslo 254 528 783 32 % 

Hedmark 63 259 322 13 % 

Oppland 29 137 167 7 % 

Buskerud 86 106 192 8 % 

Vestfold 30 30 60 2 % 

Telemark 16 24 40 2 % 

Vest-Agder 6 2 7 0 % 

Rogaland 0 9 9 0 % 

Hordaland 0 3 3 0 % 

Sogn og Fjordane 0 6 7 0 % 

Møre og Romsdal 1 16 17 1 % 

Sør-Trøndelag 3 7 10 0 % 

Nord-Trøndelag 1 1 2 0 % 

Troms 0 3 3 0 % 

Sum 737 1 730 2 467 100 % 

 

Tabellen viser at det i stor grad er Oslo og Akershus samt fylkene rundt som 
sender/mottar gods med lastebil til/fra Oslo havn. Oslo havn skiller seg ut ved at 
tilnærmet alle fylker er representert med noe transport til eller fra havna, selv 
Finnmark er representert, men med et årlig gjennomsnitt på under 1000 tonn, og er 
derfor utelatt fra tabellen. 30 % av distribusjonstransporten er registrert med 
container som lastbærer. De største varegruppene ser ut til å være industrivarer, 
samlastet gods, mat-/drikkevarer samt petroleumsprodukter (fra havnen).   

Figur 3.4a viser kommunefordelingen for godsmengdene til og fra Oslo havn, 
registrert i LBU. Figuren inkluderer kun Sør-Norge. Transporter til Nord-Norge blir 
dermed ikke illustrert her. Fra tabell 3.4 vet vi at det er snakk om små godsmengder. 
Fra tabell 3.1 vet vi at det transporteres relativt store godsmengder til og fra Oslo 
havn, sammenliknet med øvrige havner i Norge. Figur 3.4 viser at den største 
andelen går internt i Oslo, hvor det fraktes 783 tusen tonn (ca 1/3 av godsvolumet). 
Ved siden av Oslo går de største mengdene til og fra Akershus og Hedmark, hvor 
godset er relativt jevnt fordelt og brorparten av kommunene er registrert med 
godstransport til og fra Oslo havn. Størst volum har likevel Skedsmo, Lørenskog, 
Ullensaker, Hamar og Moss. Oslo havn ser også ut til å betjene kommuner med egen 
havn, spesielt gjelder dette for området rundt Oslofjorden.  
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Figur 3.4a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Oslo havn. Årlig gjennomsnitt for 
2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

 

Figur 3.4b viser den kommunevise fordelingen av transporter til og fra Oslo havn gitt 
av godsmodellen, og gir et mer sentrert terminalomland enn hva vi så for LBU i figur 
3.4a. Godsmodellen gir en større årlig godsmengde, særlig gjelder dette for den 
kommuneinterne distribusjonen. Også for Oslo havn viser figurene at godsmodellen 
i mindre grad dekker små transporter med relativt lang avstand fra havnen, enn hva 
som er tilfelle for Lastebilundersøkelsen.  
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Figur 3.4b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Oslo havn. Kilde: Uttrekk fra 
godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 
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3.5 Drammen 

For Drammen havnedistrikt gir lastebilundersøkelsen en gjennomsnittlig 
transportmengde til og fra havn med lastebil på 312 tusen tonn per år. Mottaker og 
avsenderfylker for lastebiltransporten til og fra havnene innenfor havnedistriktet 
presenteres i tabell 3.5. 
 

Tabell 3.5. Transporterte tonn med lastebil til og fra Drammensregionen. Årlig gjennomsnitt for perioden 
2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Østfold 1 6 6 2 % 

Akershus  9 9 3 % 

Oslo 21 68 89 28 % 

Hedmark  16 16 5 % 

Oppland  13 13 4 % 

Buskerud 9 50 59 19 % 

Vestfold  41 41 13 % 

Telemark  40 40 13 % 

Aust-Agder  1 1 0 % 

Vest-Agder  3 3 1 % 

Rogaland  8 8 3 % 

Hordaland  3 3 1 % 

Sogn og Fjordane  6 6 2 % 

Sør-Trøndelag  1 1 0 % 

Sum 31 281 312 100 % 

 

Tabellen viser en jevnere spredning mellom fylker enn hva vi så for de foregående 
havner. Oslo er det fylket som totalt mottar/sender mest gods med lastebil fra/til 
havnene i Drammensregionen. Containerandelen er relativt lav, med kun 10 % av 
godset transportert i containere. Dette kan skyldes at det er en stor andel transport av 
nybiler fra Drammen, da Drammen havn fungerer som en innenriks «hub» for 
import av nye biler. Industrivarer og mat-/drikkevarer ser ut til å være de 
gjennomsnittlig største gruppene for regionen.   

Fordelt på kommuner finner vi at de største godsmengdene som transporteres med 
lastebil til og fra Drammen havn har avsender eller destinasjon i Oslo kommune. 28 
% av gjennomsnittlig totalt registrert godsmengde i LBU sendes til Oslo. 
Interntransporten i Buskerud utgjør 19 % av registrert godsmengde. Her går de 
største volumene til Lier, Drammen og Øvre Eiker. Også Vestfold og Telemark er 
registrert med en betydelig andel av godset til og fra Drammensregionens havner, 
med 13 % av godsmengdene til og fra distriktet for hvert av disse fylkene. 
Kartutsnittet for Drammen havn viser kun Østlandet, mens tabell 3.5 viser at det er 
flere kommuner som har registrert forsendelser til og fra Drammen, men dette utgjør 
små volum. Det er verdt å merke seg at det i LBU er registrert forsendelser fra 
Drammensregionen også til østsiden av Oslofjorden.  
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Figur 3.5a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Drammen havn. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

 

Figur 3.b viser den kommunevise fordelingen av avsender og mottaker for 
godstransport til og fra Drammen havn, gitt av godsmodellen. Vi ser igjen at 
modellen gir høyere volumer og en mer sentrert fordeling av mottaker- og 
avsenderkommuner enn hva som er tilfellet for LBU. Godsmodellen modellerer 
ingen forsendelser fra Drammen havn til Oslo og Østfold, slik vi finner i LBU. 
Asker, Bærum og Ringerike blir derimot modellert med et stort godsvolum. Modellen 
gir ingen distribusjon til Østsiden av Oslofjorden slik vi finner i LBU. 
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Figur 3.5b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Drammen havn. Kilde: Uttrekk 
fra godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 
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3.6 Larvik  

Lastebilundersøkelsen for perioden 2008 – 2012 gir en gjennomsnittlig 
transportmengde til og fra Larvik havn på 152 tusen tonn gods per år. Her har vi 
ekskludert mengden ikke-containeriserte kjemiske produkter fra Grenland (1 144 
tusen tonn), på grunn av svært store mengder i ett år og ingen i de foregående og 
påfølgende år. Fordelingen på lastbærer og fylker gis i tabell 3.6. 

Tabell 3.6. Transporterte tonn med lastebil til og fra Larvik havn KF. Årlig gjennomsnitt for perioden 
2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Østfold 2 0 2 1 % 

Akershus  1 1 1 % 

Oslo 2 3 6 4 % 

Hedmark  4 4 3 % 

Oppland  1 1 1 % 

Buskerud  6 6 4 % 

Vestfold 52 23 75 50 % 

Telemark 37 17 54 35 % 

Hordaland  1 1 1 % 

Møre og Romsdal  2 2 1 % 

Sum 93 59 152 100 % 

 

Fra tabellen fremkommer det at det er kommunene i Vestfold og Telemark som 
hovedsakelig er avsender og mottaker for godset. I Larvik havn er det en relativt stor 
andel containere. I overkant av 61 % av godset fraktes i container. De største 
varegruppene ser ut til å være samlastet gods, etterfulgt av industrivarer og mat-
/drikkevarer.  

Figur 3.6a viser den kommunevise fordelingen for lastebiltransport til og fra Larvik 
havn, fra LBU. Det fremkommer at havnen betjener et relativt stort omland, men de 
klart største andelene går til Vestfold (50 %) og Telemark (35 %), hvor 
omlandskommunene Porsgrunn, Larvik og Tønsbergområdet har de største 
registrerte mengdene. For øvrig ser det ut til at brorparten av transportene utenfor 
Østlandet ikke går til byer, men til distriktskommuner. Trondheim er et unntak, men 
ettersom Sør-Trøndelag ikke er inkludert i tabell 3.6 kan vi konkludere med at det 
kun er snakk om mindre mengder, under 1 000 tonn pr år, som sendes til 
Trondheim. Larvik har imidlertid en fergeforbindelse til Hirtshals i Danmark. I LBU-
dataene har vi ingen informasjon som skiller mellom om godset er hentet i den 
konvensjonelle delen av havna eller fergeterminalen. Det er grunn til å tro at 
fergeterminalen har et større omland enn havnen ellers. Ikke minst gjelder dette for 
fiskeeksport som både kan ha opprinnelse på Vestlandet eller fra terminaler rundt 
Oslo. 
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Figur 3.6a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Larvik havn. Årlig gjennomsnitt 
for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

Sammenliknet med data fra godsmodellen finner vi tilsvarende resultat som for de 
øvrige havnene. Figur 3.6b viser at godsmodellen gir et mer sentrert bilde av 
mottaks- og avsenderkommuner for gods til Larvik havn, samt et større volum enn vi 
finner i LBU. Også for Larvik havn modelleres det største godvolumet til kommuner 
i havnens nærmeste omland. I datagrunnlaget fra transportmodellen har vi ikke 
inkludert utenlandsfergene. 
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Figur 3.6b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Larvik havn. Kilde: Uttrekk fra 
godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 
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3.7 Grenland 

Tabell 3.7 viser antall tonn som transporteres til og fra Grenland havn med lastebil, 
samt fylkesvis fordeling. Totalt er det registrert et årlig gjennomsnitt i underkant av 
270 tusen tonn distribuert med lastebil til og fra havnen. Dette er mye lavere enn 
totalt godsomslag i havnen. Grenland havn er imidlertid i første rekke en 
industrihavn der de største havnebrukerne har kai inne på eget industriområde slik at 
det ikke er behov for å transportere godset med lastebil til eller fra havnen.  

 

Tabell 3.7. Transporterte tonn med lastebil til og fra Grenland havn. Årlig gjennomsnitt for perioden 2008 
– 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Østfold  26 26 10 % 

Akershus  2 2 1 % 

Oslo 2 13 15 5 % 

Hedmark  1 1 1 % 

Oppland  1 1 0 % 

Buskerud  32 32 12 % 

Vestfold 9 21 30 11 % 

Telemark 74 22 96 36 % 

Vest-Agder 4 42 46 17 % 

Rogaland  7 7 3 % 

Hordaland  3 3 1 % 

Sogn og Fjordane  5 5 2 % 

Møre og Romsdal  3 3 1 % 

Sør-Trøndelag  1 1 0 % 

Nord-Trøndelag  1 1 0 % 

Sum 89 180 269 100 % 

 

Fra tabellen fremkommer det at det er Telemark og Vest-Agder som er avsender eller 
mottaker av de største volumene til/fra Grenland. 33 % av godset er registrert at 
distribueres i containere. Mat-/drikkevarer og samlastet gods er relativt store 
varegrupper til/fra havn. Kjemiske produkter utgjør også en stor mengde. Særlig er 
det registrert store mengder kjemiske produkter fra Grenland havn til Larvik havn, 
men disse er utelatt fra sammenlikningen (dette er omtalt under Larvik havn). 

Fordelingen av distribusjonstransport til og fra Grenland havn på kommunenivå gis i 
figur 3.7a. De største volumene går til og fra havnens nærmeste omland, særlig til 
Porsgrunn, Bamble og Larvik. Ved siden havnene omland, sendes det gods til og fra 
samtlige fylker med unntak av de tre nordligste fylkene. Dette er sannsynligvis en 
følge av at havnen, som eneste havn i Oslofjorden, har en fast roro-linje til 
kontinentet. Figur 3.7a viser at det sendes gods til Aust-Agder, men volumet er 
mindre enn 1 000 tonn, ettersom det ikke gjengis i tabell 3.7. De største mengdene 
utenfor Telemark og Vestfold går til Oslo, Sarpsborg, Drammen og Kristiansand. 
Her er det registrert mellom 10 og 50 tusen tonn gods fra Grenland havn.  
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Figur 3.7a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Grenland havn. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

 

Fra figur 3.7a fant vi en relativt stor geografisk spredning av avsender- og 
mottakerkommuner for Grenland havn. Dette reflekteres også i figur 3.7b, som viser 
resultatene fra godsmodellen for Grenland havn. Resultatet følger en liknende 
fordeling som for øvrige havner, ved at de største mengdene beregnes til havnens 
nærmeste omland, og avtar med økende distanse fra havna. For Grenland havn vises 
det imidlertid at spredningen i avsender- og mottakerkommunene er beholdt til en 
viss grad. Dette gjelder blant annet forsendelser til Midt-Norge. Den årlige 
godsmengden som beregnes til og fra Porsgrunn, Skien og Bamble er vesentlig 
høyere i godsmodellen enn i LBU, noe som skyldes at modellberegningene også 
inkluderer gods med direkte tilgang til havna.  
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Figur 3.7b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Grenland havn. Kilde: Uttrekk 
fra godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 

  



 Analyse av havners, jernbaneterminalers og samlastterminalers omland 

24 Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2014

 Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 1961 

3.8 Kristiansand 

Lastebilundersøkelsen gir en gjennomsnittlig totaltrafikk til og fra Kristiansand havn 
lik 292 tusen tonn per år. Fordeling mellom lastbærer og fylke gis i tabell 3.8. 
 

Tabell 3.8. Transporterte tonn med lastebil til og fra Kristiansand havn IKS. Årlig gjennomsnitt for 
perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Oslo  1 1 0 % 

Telemark  2 2 1 % 

Aust-Agder 5 71 76 26 % 

Vest-Agder 112 92 204 70 % 

Rogaland 3 6 9 3 % 

Møre og Romsdal  1 1 0 % 

Sum 120 172 292 100 % 

 

Tabellen viser at brorparten av godset som er registrert som distribusjonskjøring til 
og fra Kristiansand havn i LBU, kommer fra Vest-Agder etterfulgt av Aust-Agder. 
Kun små mengder kommer fra øvrige fylker (4 %). Containerandelen for 
distribusjonskjøringer er 41 %. Industrivarer, samlastet gods og kjemiske produkter 
ser ut til å være de største varegruppene. Sammenliknet med en varestrømsanalyse 
som Asplan Viak har gjennomført for Kristiansand havn i 2013 (Asplan_Viak 2013), 
viser tabell 3.8 høyere andeler av godset levert til det nærmeste omlandet. I 
undersøkelsen til Asplan Viak var det 48 % av gods i container og med ferge som ble 
levert utenfor Agderfylkene, særlig er det fergetransporten som har høy andel utenfor 
Agder, med 77 % av godset fra fylker utenom Agder, hvorav 27 % er til Rogaland. 

Den kommunevise fordelingen av transport til og fra Kristiansand havn i figur 3.8a, 
viser at havnen i stor grad betjener de nærmeste kommunene. Kristiansand mottar 
den største mengde, etterfulgt av nærliggende kystkommuner i Agderfylkene. Det er 
kun volum under 5 000 tonn som transporteres utenfor Agder. I tillegg til det som 
vises i figuren, er det registrert transporter på i overkant av 1 000 tonn til Møre og 
Romsdal (jmf. tabell 3.8). 
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Figur 3.8a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Kristiansand havn. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

Godsmodellens kommunevise fordeling av avsender- og mottakerkommune for 
Kristiansand havn gis i figur 3.8b. Her vises, som for de fleste andre havner, at 
godsmodellen gir en større utstrekning av godset på kommuner i havnens omland, 
samt et større volum. De største volumene går til og fra kommuner i havnens 
nærmeste omland, særlig til og fra Kristiansand. Beregnet årlig godsmengde avtar 
med avstand fra havnen.  
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Figur 3.8b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Kristiansand havn. Kilde: 
Uttrekk fra godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 
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3.9 Stavanger  

Tabell 3.9 gir den fylkesvise fordelingen av mottatt/sendt mengde gods som 
transporteres med lastbil til/ fra havnene i Stavangerregionens interkommunale 
havnesamarbeid. Totalt er det registrert 4 693 tusen tonn gods distribuert med 
lastebil til og fra havnene i perioden 2008 - 2012, som gir et årlig gjennomsnitt på 939 
tusen tonn.  

 

Tabell 3.9. Transporterte tonn med lastebil til og fra Stavanger havn. Årlig gjennomsnitt for perioden 2008 
– 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Oslo  3 3 0 % 

Vestfold  1 1 0 % 

Aust-Agder  4 4 0 % 

Rogaland 335 551 886 94 % 

Hordaland 5 23 27 3 % 

Sogn og Fjordane 2 1 3 0 % 

Møre og Romsdal 4 5 9 1 % 

Nordland 1 2 3 0 % 

Sum 347 591 939 100 % 

  

Det fremkommer at Rogaland er avsender/mottaker for nesten all transport som går 
med lastebil til Stavanger havn. For øvrig er containerandelen for gods distribuert 
med lastebil til og fra havnen på 37 %. Samlastet gods er den største varegruppen. 
Særlig dominerende er den for gods som transporteres fra havneområdet. For 
transport til havnen utgjør forbruksvarer den største andelen.  

Figur 3.9a viser kommunevis fordeling av gods som transporteres fra Stavanger havn. 
Her fremkommer det at havnen i særlig stor grad betjener sitt nærmeste omland, 
spesifikt gjelder det Stavanger, Sandnes og Sola. Tabell 3.9 viser at 94 % av 
godsmengden transporteres internt i Rogaland. Dette innebærer at det går relativt 
små volum til øvrige fylker. Disse volumene ser ut til å være spredt over kommuner 
langs kysten fra Oslo til Møre og Romsdal. Transporten til Nordland, som er 
inkludert i tabell 3.9, går til Alstahaug (Sandnessjøen) der det er en forsyningsbase for 
petroleumsaktiviteten i Norskehavet. Dette gjelder også flere andre kommuner som 
Karmøy, Fjell, Øygarden, Lindås og Flora. Dette indikerer at det er petroleumsutstyr 
som fraktes landverts mellom forsyningsbasene for petroleumsvirksomheten i 
Nordsjøen. 
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Figur 3.9a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Stavanger havn. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

Figur 3.9b viser tilsvarende resultat fra godsmodellen. Også for Stavanger havn gir 
godsmodellen en større sentrering og et høyere årlig godsvolum enn LBU. Fra LBU 
så vi at det var en viss geografisk spredning av avsender- og mottakerkommuner for 
Stavanger havn. Dette var kun små mengder, da 94 % av godset er registrert internt i 
Rogaland. Disse mengdene finner vi ikke igjen i resultatet fra godsmodellen. Når det 
gjelder leveransene mellom forsyningsbasene i modellen er disse inkludert, basert på 
informasjon fra Statoil, men disse transportene har ingen direkte kobling til 
sjøtransportene og registreres derfor ikke som distribusjonstransporter til og fra 
havna.  
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Figur 3.9b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Stavanger havn. Kilde: Uttrekk 
fra godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 
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3.10 Sandnes 

For Sandnes havn gir lastebilundersøkelsen et gjennomsnittlig årlig transportvolum 
for distribusjon med lastebil til og fra havn lik 82 tusen tonn. Fordelingen mht fylke 
og lastbærer gis i tabell 3.10. 

Tabell 3.10. Transporterte tonn med lastebil til og fra Sandnes havn. Årlig gjennomsnitt for perioden 2008 
– 2012. Tall i tusen tonn. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB) 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Telemark  3 3 3% 

Rogaland 41 37 79 96% 

Sum 41 41 82 100% 

Det fremkommer at halvparten av distribusjonskjøringen er i container og 96 % av 
distribusjonstransporten er registrert innenfor Rogaland. For øvrig er det registrert 
transport av små godsmengder under 1000 tonn til Østfold og Nord-Trøndelag. 
Sandnes er en relativt liten havn, og vi har ikke utarbeidet omlandskart for havnen. 
Grunnlagsdataene i Lastebilundersøkelsen viser at den største andelen av 
distribusjonskjøringen er transporter til/fra Sola, Time, Klepp, Stavanger og Sandnes. 
Drøyt halvparten av godset er samlastet gods, mens ca 40 prosent er industrivarer. 

 

3.11 Bergen  

For Bergen og omland havn gir lastebilundersøkelsen et gjennomsnittlig 
transportvolum for distribusjon med lastebil til og fra havn lik 418 tusen tonn. 
Fordelingen mht fylke og lastbærer gis i tabell 3.11. 

Tabell 3.11. Transporterte tonn med lastebil til og fra havnene i Bergen og omland. Årlig gjennomsnitt for 
perioden 2008 – 2012. Tall i tusen tonn. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Oslo  3 3 1 % 

Buskerud  1 1 0 % 

Vestfold  1 1 0 % 

Rogaland 7 20 27 7 % 

Hordaland 111 249 361 86 % 

Sogn og Fjordane 1 21 22 5 % 

Møre og Romsdal  2 2 1 % 

Sum 120 298 418 100 % 

 

Fra tabellen fremkommer det at det er Hordaland fylke som sender/mottar mest 
gods over havnene i Bergen og omland. Mengden som går innad i Hordaland utgjør 
86 % av total, gjennomsnittlig mengde. Gods til og fra Rogaland utgjør 7 %, mens 
gods distribuert til/fra Sogn og Fjordane utgjør 5 %. 29 % av godsvolumet 
distribueres til og fra havn i containere. Samlastet gods er den største varegruppen 
som transporteres i containere.  

Figur 3.11a viser fordelingen av transport til og fra Bergen havn, på kommunenivå. 
Også for Bergen havn dominerer fylkesinterne turer, og igjen vises det at det er 
kommunene i havnens omland som får de største mengdene. De fleste transportene 
går til kommuner på Vestlandet, samt noen til Oslo, Kongsberg og Larvik på 
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Østlandet, og Søgne på Sørlandet. Det er ikke registret forsendelser nord for Møre 
og Romsdal.  

 

Figur 3.11a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Bergen havn. Årlig gjennomsnitt 
for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

Fordelingen av mottaker- og avsenderkommune for Bergen havn, gitt av 
godsmodellen, gis i figur 3.11b. Også for Bergen havn er det en større sentrering av 
godset sammenliknet med LBU. I LBU er 94 % av godset i Stavanger havn registrert 
internt i Rogaland, mens kun 86 % av total gods i Bergen går innad i Hordaland. For 
øvrig gir godsmodellen en vesentlig høyere godsmengde i Bergensområdene enn 
registrert i LBU, men dette forklares av de store petroleumstransportene som ikke 
distribueres med lastebil.  



 Analyse av havners, jernbaneterminalers og samlastterminalers omland 

32 Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2014

 Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 1961 

 

Figur 3.11b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Bergen havn. Kilde: Uttrekk fra 
godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 
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3.12 Ålesund 

For Ålesundregionen finner vi at det i gjennomsnitt transporteres 873 tusen tonn 
med lastebil til og fra havnene i området, per år. Fylkesfordelingen på mottakere og 
avsendere gis i tabell 3.12.  
 

Tabell 3.12. Transporterte tonn med lastebil til og fra Trondheimsfjorden IK havn. Årlig gjennomsnitt for 
perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Oslo  2 2 0% 

Vest-Agder  1 1 0% 

Sogn og Fjordane 1  1 0% 

Møre og Romsdal 709 159 868 99% 

Sum 710 163 873 100% 

 

Tabellen viser at så å si all distribusjonskjøring med lastebil til og fra Ålesund havn 
har opprinnelse eller destinasjonssted i Møre og Romsdal. Containerandelen er høy, 
og utgjør 81 % av gjennomsnittlig årlig mengde i sum. Eksporten består av fisk, 
møbler, skipsutstyr og maskiner. Hoveddelen av containergodset består av fisk, men 
skipsutstyr er en økende gruppe. 

Figur 3.12a viser den kommunevise fordelingen av volumet som distribueres til og 
fra Ålesund havn. De største volumene går i havnens nærmeste omland, men der 
store deler av Sunnmøre og Romsdalen er registrert som avsendere eller mottakere 
av godset. Det er også registrert mindre volum til/fra Oslo, Bærum, Skedsmo, 
Fredrikstad og Kristiansand.  
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Figur 3.12a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Ålesund havn. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

Figur 3.12b viser godsmodellens fordeling av avsender- og mottakerkommuner for 
godset i Ålesund havn. Det fremkommer at godsvolumene fra godsmodellen viser 
mye av det samme bildet som LBU, men at godsvolumene fra godsmodellen er 
større, i likhet med hva vi observerte for de andre havnene. Også her utelater 
godsmodellen mindre transporter, og man mister informasjon om de mer tilfeldige 
oppdragene. 
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Figur 3.12b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Ålesund havn. Kilde: Uttrekk 
fra godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 
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3.13 Trondheimsfjorden 

For havnene i Trondheimsfjorden finner vi at det i gjennomsnitt transporteres 422 
tusen tonn med lastebil til og fra havnene i området, per år. Fylkesfordelingen for 
mottakere og avsendere gis i tabell 3.13.  
 

Tabell 3.13. Transporterte tonn med lastebil til og fra Trondheimsfjorden IK havn. Årlig gjennomsnitt for 
perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Oslo 1 19 20 5 % 

Hedmark  7 7 2 % 

Oppland  1 1 0 % 

Møre og Romsdal  10 10 2 % 

Sør-Trøndelag 77 186 263 62 % 

Nord-Trøndelag 1 107 107 25 % 

Nordland  12 12 3 % 

Troms  1 1 0 % 

Sum 78 344 422 100 % 

 

Tabellen viser at forsendelser til og fra Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag står for de 
største mengdene til og fra havnene. Containerandelen er relativt lav, og utgjør i 
underkant av 19 % av total gjennomsnittlig årlig mengde. Industrivarer og mat-
/drikkevarer er store i begge retninger. Petroleumsprodukter utgjør også en stor 
andel av transporten fra havn i regionen. 

Figur 3.13a viser den kommunevise fordelingen av volumet som sendes til og fra 
Trondheim havn. Figuren viser at havnen dekker store deler av Midt-Norge, samt 
deler av Nord-Norge. Det er registrert volum mellom Trondheim havn og Finnmark, 
men dette vises ikke i figur 3.13a.  

Også for Trondheim havn viser LBU at de største volumene går i havnens nærmeste 
omland. Trondheim kommune mottar og sender fra seg de største volumene, 
etterfulgt av Orkdal kommune. I tillegg til transport i Midt-Norge og Nord-Norge 
sendes det noe gods med lastebil til og fra Østlandsområdet. Figuren viser at det også 
er registrert godsmengder til og fra noen kommuner på Østlandet, der Oslo er størst.  
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Figur 3.13a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Trondheim havn. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

Figur 3.13b viser godsmodellens fordeling av avsender- og mottakerkommuner for 
godset i Trondheim havn. Figur 3.13b ser ut til å være en oppskalering av figur 3.13a. 
Den geografiske spredninger er mer sentrert enn i figur 3.13a, samt at det er et større 
volum, men generelt ser det ut til at figurene dekker samme område.  
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Figur 3.13b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Trondheim havn. Kilde: 
Uttrekk fra godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 
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3.14 Bodø  

Tabell 3.14 gir den fylkesvise fordelingen av mottatt/sendt godsmengde som 
transporteres med lastbil til/fra Bodø havn. Totalt er det registrert 845 tusen tonn 
gods til og fra havna i perioden 2008 - 2012, som gir et årlig gjennomsnitt på 169 
tusen tonn.  
 

Tabell 3.14. Transporterte tonn med lastebil til og fra Bodø havn. Årlig gjennomsnitt for perioden 2008 – 
2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Akershus  1 1 1 % 

Sør-Trøndelag  2 2 1 % 

Nordland 130 34 165 98 % 

Troms 1 0 1 1 % 

Sum 131 38  169 100 % 

 

Tabellen viser at nesten alt gods (nesten 98 %) går til kommuner i Nordland fylke. I 
overkant av 2,5 % går til resterende fylker. Til tross for at Bodø havn betjener Nord-
Norge er det registrert noe gods mellom havnen og Østlandet (Akershus og Oslo). 
Containerandelen i Bodø havn var på hele 78 % i perioden 2008 – 2012. Det er 
nærliggende at tallene for Bodø havn har endret seg, som følge av at TeGe-ruten 
opphørte 1.oktober 20131. 

Figur 3.14a viser fordelingen av transporterte mengder til og fra Bodø havn på 
kommunenivå. Vi ser at det er Bodø selv som mottar de største mengdene, etterfulgt 
av Fauske. Dette forklarer de høye volumene som fraktes i Nordland, gitt i tabell 
3.14. Øvrige fylker står registrert med mindre enn 5 000 tonn til og fra havnen.  

                                                 
1 http://www.nrk.no/nordland/sier-opp-avtalen-med-_tege_-1.11048677  
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Figur 3.14a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Bodø havn. Årlig gjennomsnitt 
for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

 

Figur 3.14b viser resultatet for distribusjon til/fra Bodø havn gitt av godsmodellen. 
Figuren viser at godset kun går internt i Nordland, med de største mengdene internt i 
Bodø kommune. Dette skiller seg fra LBU ved at det i tillegg til store godsmengder 
til og fra Bodø, er registrert forsendelser til og fra Troms, Akershus, Oslo og Sør-
Trøndelag. Det er riktignok snakk om små mengder. Godsmengdene er høyere i 
godsmodellen sammenliknet med LBU.  
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Figur 3.14b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Bodø havn. Kilde: Uttrekk fra 
godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 
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3.15 Narvik 

Tabell 3.15 gir den fylkesvise fordelingen av mottatt/sendt godsmengde som 
transporteres med lastbil fra/til Narvik havn. Totalt er det registrert 30 tusen tonn 
gods til og fra havna i hele perioden 2008 - 2012, som gir et årlig gjennomsnitt på 8 
tusen tonn, noe som illustrerer at Narvik havn i liten grad betjener lokalområdet med 
gods. I følge Narvik havn er omlastet godsmengde hovedsakelig mindre volumer 
som transporteres med Nor Lines og prosjektrettede laster. Eksempler på 
prosjektlaster er i tilknytting til infrastrukturutbygginger, samt militært utstyr i 
forbindelse med forsvarsøvelser. 

 Tabell 3.15. Transporterte tonn med lastebil til og fra Narvik havn. Årlig gjennomsnitt for 
perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Nordland 1 1 2 22% 

Troms  6 6 71% 

Finnmark  1 1 7% 

Sum 1 8 8 100% 

 

Små registrerte mengder i distribusjon til/fra havna skyldes at Narvik havn i første 
rekke er en transitthavn for gruvedriften i Kiruna. Godsomslaget i 2014 forventes å 
utgjøre ca 22 millioner tonn, hvorav 19 millioner tonn er jernmalmpellets fra LKAB, 
ca 2 millioner tonn er jernmalm (”Fines”) som fraktes av Northland, 650 000 tonn er 
innsatsvarer (olivin og kvarts) til produksjon av pellets fra jernmalmen i Kiruna. 
Dette er gods som i dag fraktes med Ofotbanen mellom Kiruna og Narvik. 

 

3.16 Tromsø  

Tabell 3.16 gir den fylkesvise fordelingen av mottatt/sendt godsmengde som 
transporteres med lastbil til/fra Tromsø havn. Totalt er det registrert 772 tusen tonn 
gods til og fra havna i perioden 2008 - 2012, som gir et årlig gjennomsnitt på 152 
tusen tonn.  

Tabell 3.16. Transporterte tonn med lastebil til og fra Tromsø havn. Årlig gjennomsnitt for 
perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Nordland 7 3 10 7% 

Troms  55 55 36% 

Finnmark  86 86 57% 

Sum 7 145 152 100% 

 

Tabellen viser at mer enn halvparten av distribusjonstransporten til/fra Tromsø havn 
er registrert til og fra Finnmark, mens 36 % har opprinnelse eller destinasjon i 
Troms. Det er også registrert distribusjonstransport til og fra Nordland og små 
mengder til og fra Oslo og Akershus (forsendelser som er mindre enn 1000 tonn i 
gjennomsnitt). Containergodset er anslått til å utgjøre kun 5 % av 
distribusjonskjøringen, noe som virker lavt i og med at Tromsø havn har hatt tre 
ukentlige anløp av TeGe-ruten fram til den opphørte 1. oktober 2013. 
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Figur 3.16a viser fordelingen av transporterte mengder til og fra Tromsø havn på 
kommunenivå.  

 

Figur 3.16a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Tromsø havn. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

 

Figur 3.16b viser resultatet for årlige forsendelser fra godsmodellen, for Tromsø 
havn. Figuren viser kun registrerte mengder til/fra Tromsø og Karlsøy, men vesentlig 
høyere volum enn det som fremkommer av LBU. 
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Figur 3.16b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Tromsø havn. Kilde: Uttrekk 
fra godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 
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3.17 Sammenlikning med havnestatistikk 

I dette kapittelet har vi presentert tall for tilbringertransport med lastebil for gods til 
og fra et utvalg havner langs norskekysten. Grunnlagsmaterialet er basert på SSBs 
lastebilundersøkelse, og vi har presentert et gjennomsnitt av tallene for 2008 – 2012. 
Vi har presentert fordelingen i tonn på fylkesnivå og som geografisk spredning på 
kommunenivå. Spredningen på kommunenivå er videre sammenliknet med uttak fra 
godsmodellen, der vi i plottene fra godsmodellen kun har inkludert kommuner 
registrert med mer enn 1000 tonn gods. Godsmodellen baserer sine resultater på alt 
gods som er lastet og losset i havn, uavhengig av hvordan godset kom seg til havnen. 
Dvs at gods som omlastes direkte over industrikai i havnedistriktet og som ikke er 
distribuert med lastebil, inngår i havnestatistikken, men ikke i registreringene i LBU. 

Sammenlikningen av terminalomlandet per kommune for de enkelte havnene viser at 
godsmodellen gir en tettere utstrekning av gods over havnenes nærmeste omland, 
men bl a fordi vi kun har inkludert kommuner med årlig godsmengde på mer enn 
1000 tonn, fremstår uttakene fra godsmodellen som mer sentrerte enn det som er 
tilfellet. Særlig er forskjeller i mengden tonn i havnenes nærmeste omland stor, 
sammenliknet med godsmodellen. Dette skyldes at modellen inkluderer gods med 
direkte tilgang til havn og som ikke trenger distribusjon med lastebil.  

Lastebilundersøkelsen har på den andre siden kun informasjon om godset som 
transporteres til og fra havn med lastebil. I tillegg er den en utvalgsundersøkelse, og 
dekker ikke all transport med lastebil. Av den grunn har vi gjort en sammenlikning av 
data i havnestatistikken og lastebilundersøkelsen for de enkelte havnene. Dette gis i 
figur 3.17. Lastebilundersøkelsen er et gjennomsnitt for 2008 – 2012, mens 
havnestatistikken er tall for 2012. Vi har utelatt våt og tørrbulk fra 
sammenlikningsgrunnlaget i havnestatistikken, da dette er gods som i større grad enn 
annet gods går direkte til industribedrifter i havnene. 

 

Figur 3.17. Sammenlikning av godsmengde i havn fra Lastebilundersøkelsen, gj.snitt for 2008 -2012, og 
havnestatistikken for 2012.  
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Det fremkommer at det naturlig nok er ulikheter mellom de to statistikkildene. For 
samtlige havner utenom Borg, Moss og Oslo er det rapportert inn mer gods i 
Havnestatistikken enn i Lastebilundersøkelsen. I Oslo ser det ut til å være god 
overensstemmelse i antall tonn, men mindre godt samsvar mht om lasten er 
containerisert eller ikke. Hovedårsaken til disse avvikene er trolig at havnestatistikken 
er en fulltelling over godsomslag i havn, og søker å kartlegge all aktivitet i de største 
havnene i Norge. Havnestatistikken er uavhengig av hvilken tilbringertransport som 
benyttes til havn eller om bedrifter har direkte tilgang til havn. Det vil naturlig nok 
registreres mer gods i havn i Havnestatistikken enn i LBU.  

Trenden kan også til dels forklares av at Lastebilundersøkelsen er en 
utvalgsundersøkelse, og fanger dermed ikke opp all godstransport med lastebil i 
Norge. Det kan også skyldes at det er relativt store godsmengder i 
Lastebilundersøkelsen som ikke har registrert terminaltype for 
avsender/mottakerterminal. Her kan det være skjulte volum for havn.  

Generelt ser det ut som om avviket i rapportert godsmengde er mindre for 
containere enn for gods som ikke er containerisert. Det er da også en større andel av 
godset som ikke er containerisert som har direkte tilgang til havn og som derfor ikke 
har distribusjon med lastebil. 

 

3.18 Gjennomsnittlig distribusjonsdistanse 

Vi har også beregnet gjennomsnittlig distribusjonsdistanse basert på tilgjengelige 
grunnlagsdata. Gjennomsnittsdistanse er beregnet som et vektet gjennomsnitt av sum 
transportarbeid dividert med sum tonnmengde. Det vil si at vi vekter distansen med 
mengde gods som fraktes. I beregningene har vi skilt mellom gods som fraktes i 
container og gods som ikke er containerisert. Resultatet fremkommer av figur 3.18, 
og er basert på informasjon fra LBU. 

 

Figur 3.18. Gjennomsnittlig distribusjonsdistanse i km til og fra havnene for hhv containere og gods 
som ikke er containerisert. 

Det fremkommer at containerisert gods har kortere gjennomsnittlig 
distribusjonsdistanse enn annet gods for alle havner med unntak av Narvik og 
Tromsø. 
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I figur 3.19 har vi sammenliknet gjennomsnittlig distribusjonsdistanse basert på data 
fra lastebilundersøkelsen og fra nasjonal godsmodell. Det fremkommer også at 
distribusjonsdistansen er lengst for havner i Nord-Norge. 

 

Figur 3.19. Gjennomsnittlig distribusjonsdistanse i km til og fra havnene i sum for alt gods basert 
på informasjon fra SSBs lastebilsundersøkelse og fra nasjonal godsmodell.  

Det fremkommer at gjennomsnittlig distribusjonsdistanse til og fra havnene fra LBU 
er høyere for nesten alle havner sammenliknet med godsmodellen. Dette illustreres 
også i figur 3.20 og 3.21, som viser kartplott med sirkler for havnenes omland, med 
gjennomsnittlig distribusjonsdistanse som radius. Figur 3.20 viser havnenes omland 
gitt av gjennomsnittet fra Lastebilundersøkelsen, mens figur 3.21 viser tilsvarende 
informasjon fra godsmodellen. Det ser ut til at de fleste havnene i stor grad betjener 
sitt nære omland, men at noen av havnene særlig i Nord Norge i tillegg har 
landsdelsfunksjoner/nasjonale funksjoner.  
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Figur 3.20. Havnenes omland. Radius gitt av gjennomsnittlig distribusjonsdistanse til og fra 
havnene, i sum for alt gods. Basert på informasjon fra SSBs lastebilundersøkelse, gjennomsnitt for 
2008- 2012. 
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Figur 3.21. Havnenes omland. Radius gitt av gjennomsnittlig distribusjonsdistanse til og fra 
havnene i sum for alt gods. Basert på informasjon fra nasjonal godsmodell.  

Spesielt stort avvik finner vi for havnene i Nord-Norge. Fra analysen av havnenes 
omland så vi at lastebilundersøkelsene hadde registrert en relativt stor andel mellom 
Tromsø havn og Finnmark samt Narvik havn og Tromsø. Dette er ikke tilfellet for 
godsmodellen. Generelt finner vi også lengre gjennomsnittsdistanser i LBU, noe som 
skyldes at vi for de fleste havner har sett at det er en del tilfeldig kjøring til/fra 
kommuner som ligger utenfor havnas nærmeste omland, og ikke fanges opp av 
godsmodellen. I tillegg gir godsmodellen større mengder gods til og fra kommuner i 
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havnenes nærmeste omland. Det skal bemerkes at vi i beregning av gjennomsnittlig 
distribusjonsdistanse for modellen, har fjernet alle observasjoner der distribusjonen 
er kommuneintern. Dette er for å eliminere gods som har direkte aksess til havn i 
modellen, og som derfor ikke benytter lastebil som tilbringertransport.  

Tabell 3.17 gir en oversikt over prosentandelen av lastebiltransportene per 
distribusjonsdistanse for hver enkelt havn, fra forsendelser registrert i 
lastebilundersøkelsen. Fordelingen oppgis i prosentandel av transporterte tonn fra 
havnen. Tabell 3.18 viser tilsvarende figur for nasjonal godsmodell. Tabell 3.17 og 
3.18 gir en forklaring på den gjennomsnittlige distribusjonsdistansen fra havn gitt i 
figur 3.20 og 3.21. 

Tabell 3.17. Prosentvis fordeling av forsendelser fra havn etter transportlengde. Andel av havnens 
transporterte tonn. Datagrunnlag: SSBs lastebilundersøkelse 

 

Tabell 3.18. Prosentvis fordeling av forsendelser fra havn etter transportlengde. Andel av havnens 
transporterte tonn. Datagrunnlag: Nasjonal godsmodell 

 

 

Fra tabellene ser vi at lastebilundersøkelsen generelt viser en større spredning på 
forsendelsene, målt i distanse fra havn, enn nasjonal godsmodell. For nasjonal 
godsmodell er det kun Bodø, Trondheim og Oslo som transporterer en nevneverdig 

 0-10 km 10-25 km 25-50 km 50-75 km 75-100 km 100-150 km 150-200 km 200-300 km 300 km - 

Borg 7% 68% 4% 2% 3% 10% 3% 2% 2%

Moss 0% 25% 32% 7% 15% 12% 4% 4% 0%

Oslo 8% 30% 19% 9% 9% 12% 4% 6% 3%

Drammen 12% 4% 24% 11% 4% 26% 3% 6% 11%

Larvik 6% 15% 54% 7% 4% 3% 3% 4% 4%

Grenland 9% 19% 13% 2% 4% 22% 18% 7% 8%

Kristiansand 12% 24% 45% 10% 1% 5% 1% 2% 0%

Sandnes 5% 82% 1% 2% 4% 2% 0% 0% 4%

Stavanger 7% 72% 7% 8% 1% 1% 1% 2% 3%

Bergen 14% 22% 15% 16% 6% 12% 5% 6% 3%

Ålesund 16% 58% 10% 7% 2% 5% 1% 0% 0%

Trondheim 21% 29% 4% 2% 5% 9% 3% 12% 15%

Bodø 77% 9% 1% 3% 2% 3% 0% 2% 2%

Narvik 0% 0% 0% 0% 33% 18% 0% 35% 14%

Tromsø 14% 14% 0% 2% 2% 2% 14% 35% 17%

Øvrige havner 27% 28% 7% 4% 7% 9% 6% 4% 9%

Alle havner 15% 37% 13% 6% 6% 9% 4% 5% 5%

 0-10 km 10-25 km 25-50 km 50-75 km 75-100 km 100-150 km 150-200 km 200-300 km 300 km -

Borg 28% 61% 4% 0% 6% 0% 0% 0% 0%

Moss 25% 8% 54% 9% 4% 0% 0% 0% 0%

Oslo 52% 25% 10% 3% 4% 5% 0% 1% 0%

Drammen 22% 47% 26% 5% 0% 0% 1% 0% 0%

Larvik 82% 3% 12% 1% 0% 1% 0% 0% 0%

Grenland 68% 30% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Kr.sand 73% 13% 4% 3% 5% 1% 1% 1% 0%

Stavanger 38% 52% 5% 1% 2% 1% 0% 0% 0%

Sandnes 93% 6% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Bergen 95% 3% 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0%

Ålesund 76% 4% 10% 7% 0% 3% 0% 0% 0%

Tr.heim 46% 25% 12% 1% 4% 10% 2% 0% 1%

Bodø 69% 0% 0% 1% 23% 8% 0% 0% 0%

Narvik 98% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%

Tromsø 80% 9% 10% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Alle 77% 14% 4% 2% 1% 1% 0% 0% 0%
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høy andel av transportmengden lengre enn 100 km. I lastebilundersøkelsen finner vi 
derimot en annen spredning av tonnmengdene. Særlig for havnene i Nord-Norge 
transporteres en relativt høy andel av godset over lange distanser (over 100 km).  
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4 Jernbaneterminaler 

4.1 Innledning 

I likhet med for havner, har vi hentet ut informasjon om lastebiltransport til og fra et 
utvalg jernbaneterminaler. Også her presenteres gjennomsnittlig årsvolum fra 
Lastebilundersøkelsen 2008 – 2012, samt sammenligninger med tilsvarende uttak fra 
godsmodellen. Vi har ikke hatt grunnlag for å skille mellom vognlast- og 
containerterminaler, slik at i kommuner der det finnes tilbud både for vognlast og 
containertransport, er begge deler inkludert. 

Tabell 4.1 gir en oversikt over registrert godsmengde (i tusen tonn) transportert med 
lastebil til og fra utvalgte jernbaneterminaler, i lastebilundersøkelsen i perioden 2008 
– 2012, hhv i sum for hele perioden og et årlig gjennomsnitt.  

Tabell 4.1. Oversikt over innenriks godsmengde i utvalgte jernbaneterminaler. Skiller mellom total mengde 
registrert i lastebilundersøkelsen i perioden 2008 – 2012 og årlig gjennomsnitt for perioden. Kilde: 
Lastebilundersøkelsen 2008 – 2012 (SSB). Tall i tusen tonn. 

Kommune 
Total mengde  

2008-2012 
Årlig gjennomsnitt 

2008-2012 

Fredrikstad 279 56 

Oslo 6 001 1 200 

Drammen 619 124 

Stavanger 272 54 

Bergen 1 913 383 

Åndalsnes 691 138 

Trondheim 1 863 373 

Mo i Rana 563 113 

Bodø 1 782 356 

Fauske 198 40 

Narvik 769 154 

Totalsum 14 672 2 934 

 

Fra tabell 4.1 ser vi at Alnabru jernbaneterminal sender og mottar de klart største 
godsmengdene med lastebil, registrert i lastebilundersøkelsene i perioden. Etter 
Alnabru har Bergen, Trondheim og Bodø de største godsmengdene. Terminalene er 
registrert med relativt like godsmengder i perioden.  

4.2 Fredrikstad (Rolvsøy) 

Rolvsøy jernbaneterminal i Fredrikstad er en vognlastterminal som i dag benyttes i 
noe grad av en terminaloperatør for vognlast fra Sverige. Transporterte tonn til og fra 
terminalen med lastebil fremgår av tabell 4.2. 
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Tabell 4.2. Transporterte tonn med lastebil til og fra Rolvsøy. Årlig gjennomsnitt for perioden 2008 – 
2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Østfold   46 46 83% 

Oslo  3 3 5% 

Hedmark   2 2 3% 

Oppland  2 2 3% 

Buskerud 1 0 1 1% 

Vest-Agder  3 3 5% 

Sum 1 55 56 100% 

 

Fordelingen viser at Østfold står for de dominerende mengdene gods til og fra 
Rolvsøy, med 83 % av godsomslaget i terminalen, med et årlig gjennomsnitt på 46 
tusen tonn. Dernest følger Oslo, Hedmark og Oppland med en registrert 
godsmengde på 2 til 3 tusen tonn pr år.  Det er først og fremst industrivarer som er 
registrert som varer omlastet i terminalen, og containergods er kun registrert for gods 
til/fra Buskerud.  

4.3 Oslo (Alnabru) 

Alnabru er landets største jernbaneterminal, noe som også reflekteres i antall tusen 
tonn som er registrert distribuert til og fra terminalen med lastebil. Totalt er det i 
gjennomsnitt registrert en årlig transportmengde til og fra Alnabru på 1 200 tusen 
tonn. Fordeling over avsender-/mottakerfylke og lastbærer gis i tabell 4.3.  

Tabell 4.3. Transporterte tonn med lastebil til og fra Alnabru. Årlig gjennomsnitt for perioden 2008 – 
2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Østfold 53 33 85 7 % 

Akershus 56 54 110 9 % 

Oslo 402 389 791 66 % 

Hedmark 3 10 13 1 % 

Oppland 2 13 15 1 % 

Buskerud 22 34 56 5 % 

Vestfold 41 36 77 6 % 

Telemark 14 4 18 1 % 

Rogaland  8 8 1 % 

Hordaland 10 1 11 1 % 

Møre og Romsdal 3 4 8 1 % 

Sør-Trøndelag  4 4 0 % 

Troms  5 5 0 % 

Sum 606 595 1200 100 % 
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Fordelingen viser at Oslo og omegn står for de største mengdene gods til og fra 
Alnabru. I aller størst grad skiller Oslo kommune seg ut fra sammenlikningen, med et 
årlig gjennomsnitt på 791 tusen tonn, det vil si 66 % av total mengde. Oppgitt 
containerandel er i overkant av 50 %. For Alnabru er mat-/drikkevarer registrert som 
en særdeles stor gruppe, både til og fra terminalen.  

I tillegg til tall per fylke, har vi laget kartplott over forsendelser til og fra Alnabru 
jernbaneterminal, fordelt på kommuner. Figur 4.2a presenterer tallene for Alnabru, 
som i likhet med tallene i tabell 4.2 er hentet fra LBU.  

Figuren viser at de klart største mengdene går til og fra aktører i Oslo kommune. 
Dette stemmer godt overens med tabell 4.2, hvor vi så at 66 % av godset fraktes 
internt i Oslo. For øvrig mottar Sandefjord, Larvik, Skien samt Fredrikstad relativt 
store mengder. Utenfor Oslofjordregionen er det Trondheim og Vik (i Sogn) som er 
registrert med de største volumene. Også Bergen, Stavanger, Kristiansand og Rauma 
har noe registrert volum. Dette er sammen med Trondheim alle kommuner med 
jernbanetilbud fra Alnabru, noe som kan tyde på at lastebil har vært benyttet som 
transportmiddel, f eks i perioder da det har vært brudd i jernbanetransporten, 
alternativt kan dette være gods som det ikke har vært plass for på en togavgang, eller 
at kunden stiller store krav til leveringspålitelighet og derfor ikke ønsker at jernbane 
benyttes som transportmiddel.   
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Figur 4.2a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Alnabru jernbaneterminal. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

Også for jernbaneterminaler presenterer vi uttak av distribusjonskjøring med lastebil 
til/fra de spesifikke terminaler fra godsmodellen, og sammenlikner de med 
registreringer som er gjort i LBU. Figur 4.2b viser den kommunevise fordelingen av 
forsendelser fra Alnabru, som beregnet i godsmodellen. 

Figuren viser at godmodellen predikerer et mer utfyllende omland for gods til og fra 
Alnabruterminalen enn det som er registrert i LBU. Sammenliknet med LBU finner 
vi en større utstrekning av godset i terminalens omland, men ingen forsendelser til og 
fra kommuner i Midt-Norge, som vist i figur 4.2a. Vi finner også en høyere årlig 
godsmengde for de fleste kommunene, men avviket ser ut til å være mindre enn hva 
som var tilfellet for de største havnene. 
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Figur 4.2b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Alnabru jernbaneterminal. Kilde: 
Uttrekk fra godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 

I det videre vil vi presentere tilsvarende statistikk for 9 andre jernbaneterminaler.  
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4.4 Drammen 

Tabell 4.4 viser fordelingen av gjennomsnittlig transportert mengde med lastebil til 
og fra jernbaneterminalene i Drammen, per år i perioden 2008 – 2012. Total mengde 
per år er 124 tusen tonn. 
 
 

Tabell 4.4. Transporterte tonn med lastebil til og fra jernbaneterminalene i Drammen. Årlig gjennomsnitt for 
perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Østfold 28 1 29 23 % 

Akershus  6 6 5 % 

Oslo 2 16 17 14 % 

Buskerud 14 11 25 20 % 

Vestfold 35 12 47 38 % 

Sum 78 46 124 100 % 

 

Tabellen viser at jernbaneterminalen i Drammen i stor grad betjener eget omland. 
Buskerud og Vestfold sender og mottar nesten 60 % av godset fra terminalen, mens 
de tre øvrige fylkene på rundt Oslofjorden mottar resten. De største varegruppene er 
samlastet gods, industrivarer og mat-/drikkevarer. Containerandelen er på 63 % av 
total mengde. 

Figur 4.3a viser fordelingen av årlig godsmengde på mottaker- og 
avsenderkommuner, som registrert i LBU. Her fremkommer det at det er 
Fredrikstad, Oslo, Drammen og Sandefjord som er registrert med de største 
mengdene. For øvrig er det registrert forsendelser til Bergen og Kristiansand med 
lastebil. Dette er relasjoner som også har togtilbud direkte fra Drammen noe som 
kan tyde på at lastebil har vært benyttet som alternativ til tog i perioder med brudd i 
jernbanetilbudet, men dette er små mengder, under 1000 tonn pr år. 
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Figur 4.3a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og Drammen jernbaneterminal. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

 

Videre sammenliknes tallene på kommunenivå fra LBU med uttrekk fra 
godsmodellen, som gis i figur 4.3b. Her ser vi at godsmodellen beregner et større og 
tettere omland for Drammen jernbaneterminal enn LBU. De største mengdene 
predikeres til omlandet rundt Drammen som tidligere, med den største mengden vest 
for Oslofjorden. Med unntak av disse områdene får øvrige mottaks- og 
avsenderkommuner (særlig i Østfold) tildelt et relativt mindre volum sammenliknet 
med LBU.  
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Figur 4.3b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Nybyen jernbaneterminal. Kilde: 
Uttrekk fra godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 
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4.5 Stavanger (Ganddal) 

Tabell 4.5 viser fordelingen av gjennomsnittlig transportert mengde med lastebil til 
og fra jernbaneterminalen i Stavanger, per år i perioden 2008 – 2012. Total mengde 
er 54 tusen tonn gods per år. 

Tabell 4.5. Transporterte tonn med lastebil til og fra Ganddal jernbaneterminal. Årlig gjennomsnitt for 
perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Vestfold 0 1 1 1 % 

Rogaland 30 24 54 99 % 

Sum 30 25 54 100 % 

 

Som vi ser fra tabellen distribueres alt gods, med unntak av tusen tonn, til eller fra 
områder i Rogaland fylke. Registrert containerandel er på 55 %, og de største 
varegruppene er forbruksvarer og samlastet gods. 

Figur 4.4a viser fordelingen per kommune. Vi ser at det er kommunene Sandnes og 
Stavanger som sender og mottar de største mengdene fra Ganddal jernbaneterminal. 
I tillegg er det registrert noen forsendelser til/fra Larvik og Oslo. Her går det godstog 
i dag, slik at godset potensielt kan fraktes på jernbane. Registrerte godsmengder på 
denne strekningen kan skyldes at toget har vært midlertidig ute av drift.   
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Figur 4.4a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Ganddal jernbaneterminal. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

Videre sammenlikner vi resultatet i figur 4.4a med tilsvarende tall beregnet ved hjelp 
av godsmodellen. Dette gis i figur 4.4b. Figuren viser at godsmodellen predikerer et 
større omland samt noe større godsmengde enn LBU, men i stor grad er mønsteret 
likt. I følge godsmodellen skal Ganddal jernbaneterminal kunne betjene kommuner 
langs hele kysten fra Stord i vest til Kristiansand i øst om en også inkluderer 
kommuner med mindre årlige volum enn 1000 tonn. Modellen inkluderer ingen 
forsendelser til Østlandet og Bergen. Hovedforskjellen er at godsmodellen predikerer 
et større volum i jernbaneterminalens nærmeste omland, særlig i kommunene sør for 
Sandnes.   
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Figur 4.4b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Ganddal jernbaneterminal. Kilde: 
Uttrekk fra godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 
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4.6 Bergen 

Registreringer fra lastebilundersøkelsen viser at det i gjennomsnitt transporteres 382 
tusen tonn gods per år med lastebil til og fra jernbaneterminalen i Bergen. Tabell 4.6 
presenterer tallene og fylkesvis fordeling.  

 

Tabell 4.6. Transporterte tonn med lastebil til og fra Bergen jernbaneterminal. Årlig gjennomsnitt for 
perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Oslo 0 2 2 0 % 

Buskerud 0 3 3 1 % 

Vestfold 0 1 1 0 % 

Hordaland 70 307 377 99 % 

Sum 70 312 383 100 % 

 

Som vi ser fra tabellen distribueres de største godsvolumene innad i Hordaland. Det 
er registrert noen forsendelser fra Østlandet, men det er kun snakk om små volum. 
Containervolumet utgjør 18 % av total transport. De viktigste varegruppene ser ut til 
å være mat-/drikkevarer, forbruksvarer og samlastet gods.  

Figur 4.5a viser godsvolumene fra lastebilundersøkelsene fordelt på kommune. Vi vet 
fra tabell 4.5 at de største volumene går innad i Hordaland, og ser fra figur 4.5a at 
dette først og fremst er Bergen kommune, men også til/fra Askøy, Lindås og Fitjar. 
Det er registrert små volum til Hemsedal, Oslo, Larvik og Drammen.  
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Figur 4.5a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Bergen jernbaneterminal. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

Igjen sammenlikner vi informasjon fra LBU med uttrekk fra godsmodellen. Figur 
4.5b viser den kommunevise fordelingen av tilbringertransport med lastebil til og fra 
Bergen jernbaneterminal, for årlig godstransport over 1000 tonn. Vi finner en 
liknende spredning som i figur 4.5a, men med et noe større godsvolum i uttaket fra 
godsmodellen, samt leveranser til og fra kommuner i Sogn og Fjordane. De største 
mengdene er også her sentrert rundt Bergen kommune, men transport til og fra 
jernbaneterminalen dekker et større område enn registrert i LBU, samt at det er 
større volum. Dersom vi inkluderer transporter fra godsmodellen under 1000 tonn 
vil de fleste kommuner i Hordaland være registrert som avsender eller mottaker av 
gods fra jernbaneterminalen i Bergen.  
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Figur 4.5b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Bergen jernbaneterminal. Kilde: 
Uttrekk fra godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 
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4.7 Åndalsnes  

Registreringer fra Lastebilundersøkelsen gir en gjennomsnittlig årlig transportmengde 
med lastebil til og fra jernbaneterminalen i Åndalsnes lik 138 tusen tonn gods. Tabell 
4.7 presenterer tallene og en fylkesvis fordeling av avsendere.  
 

Tabell 4.7. Transporterte tonn med lastebil til og fra Åndalsnes jernbaneterminal. Årlig gjennomsnitt for 
perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Oppland  6 6 5 % 

Møre og Romsdal 46 86 131 95 % 

Sum 46 93 138 100 % 

 

Fra tabellen ser at vi nesten alt gods transporteres til og fra bedrifter innad i Møre og 
Romsdal, mens fem prosent av godset transporteres til og fra Oppland. Denne 
transporten er kun gods som ikke lastes i containere. Containerandelen er i underkant 
av 33 %. Den største varegruppen er forbruksvarer, etterfulgt av samlastet gods.  

Figur 4.6a viser fordelingen av transportert gods på kommunenivå. Her fremkommer 
det at dette er Rauma kommune, Molde og Ålesund som står for de største 
mengdene. I Oppland er det Dovre kommune som er mottaker og avsender for 
godset. Det er også registrert noen forsendelser til og fra Oslo og Drammen. Disse 
transportene utgjør under 1 000 tonn per år, og er utelatt fra tabell 4.6.  
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Figur 4.6a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Åndalsnes jernbaneterminal. 
Årlig gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

Uttak fra godsmodellen vises i figur 4.6b, og vi ser at godsmodellen igjen gir en noe 
større geografisk spredning i mottaker- og avsenderkommuner for terminalen. I 
tillegg er det ingen forsendelser til Østlandet. Angående årlig godsmengde predikerer 
godsmodellen et lavere volum i Rauma kommune enn det som er registrert i LBU. 
Som nevnt viser uttrekk fra godsmodellen at godset spres jevnere over kommunene i 
terminalens omland, framfor å samles i terminalens hjemkommune, som i større grad 
har vært tilfellet for øvrige jernbaneterminaler. Dersom man inkluderer årlig 
transportmengde under 1000 tonn blir omlandet noe større.  
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Figur 4.6b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Åndalsnes jernbaneterminal. 
Kilde: Uttrekk fra godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 
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4.8 Trondheim  

Godsmengden som er registrert i forbindelse med distribusjonskjøring til og fra 
jernbaneterminalene i Trondheim, er 373 tusen tonn i gjennomsnitt per år i perioden 
2008 – 2012. Fordeling over avsender og mottakerfylker er gitt i tabell 4.8.  
 

Tabell 4.8. Transporterte tonn med lastebil til og fra Trondheim jernbaneterminal (Trondheim). Årlig 
gjennomsnitt for perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Oslo 3 6 10 3 % 

Sør-Trøndelag 154 167 320 86 % 

Nord-Trøndelag 22 19 41 11 % 

Sum 179 194 373 100 % 

 

Fra tabellen fremkommer det at det er Trøndelag som står for de største mengdene. 
Kun i underkant av 10 tusen tonn kommer fra Oslo. Mengdene som er registrert 
til/fra Oslo kan skyldes at lastebil tar over ved svikt i jernbanen eller at det ikke har 
vært lass til godset på en togavgang når det har hastet å få godset fram i rett tid. 
Containerandelen er 48 %, og de største varegruppene er samlastet gods og mat-
/drikkevarer.  

Tilhørende figur 4.7a viser fordelingen av forsendelser til og fra Trondheim 
jernbaneterminal fordelt på fylker. Fra figuren viser at det er Trondheim kommune 
som er registrert med de største volumene, etterfulgt av Oppdal, Inderøy og 
Verdalen. Vi ser også at det transporteres små mengder til Nordland og Troms. Disse 
er utelatt fra tabellen da mengden er mindre enn 500 tonn, i gjennomsnitt per år.  
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Figur 4.7a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Trondheim jernbaneterminal. 
Årlig gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

Distribusjonstransport til og fra Trondheim jernbaneterminal fra godsmodellen er 
illustrert på kommunenivå i figur 4.7b. Når vi bruker godsmodellen til å beregne 
terminalens omland, finner vi en mer utfyllende geografisk spredning enn hva som er 
registret i LBU, i form av forsendelser til og fra kommuner i hele Midt-Norge og det 
meste av Nordland. De største volumene er konsentrert i kommunene i terminalens 
nærmeste omland. I tillegg tildeles Nordlandskommunene Rana og Hemnes relativt 
store mengder. Dersom vi også inkluderer forsendelser med årlig mengde under 1000 
tonn vil hele Midt-Norge og brorparten av Nordland betjenes av jernbaneterminalen 
i Trondheim. 
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Figur 4.7b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Trondheim jernbaneterminal. 
Kilde: Uttrekk fra godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 
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4.9 Mo i Rana  

Registrert transport til og fra Mo i Rana jernbaneterminal med lastebil er 113 tusen 
tonn per år, i gjennomsnitt i perioden 2008 – 2012. Tabell 4.9 viser fordelingen av 
godsmengde på fylker og lastbærer.  
 
 

Tabell 4.9. Transporterte tonn med lastebil til og fra Mo i Rana jernbaneterminal. Årlig gjennomsnitt for 
perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Nordland 29 80 109 97 % 

Troms  4 4 3 % 

Sum 29 84 113 100 % 

 

Tabell 4.8 viser at nesten all godstransport til og fra Mo i Rana jernbaneterminal 
foregår innenfor Nordland fylke. Kun 3 prosent transporteres til eller fra aktører i 
Troms fylke. Det fraktes kun samlastet gods og industrivarer til og fra Mo i Rana 
jernbaneterminal. Samlastet gods er den største varegruppen. Containerandelen er 25 
% av total transport. Det er ikke registrert containere til Troms. 

Figur 4.8a viser fordelingen av mottaker- og avsenderkommuner, gitt av 
Lastebilundersøkelsen. Her fremkommer det at det er Rana kommune som står for 
de klart største volumene til og fra terminalen. I Troms er det aktører i Tromsø 
kommune som står for forsendelsene.  



Analyse av havners, jernbaneterminalers og samlastterminalers omland 

Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2014 73 

Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 1961  

 

Figur 4.8a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Mo i Rana jernbaneterminal. 
Årlig gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

 

Uttak fra godsmodellen viser en relativt lik kommunevis fordeling som vi finner i 
figur 4.8a. De største godsmengdene er fortsatt i Rana kommune, men godsmodellen 
predikerer en tettere fordeling på kommuner rundt terminalen, samt en relativt stor 
godsmengde til og fra Vefsn kommune. Forsendelsen til og fra Troms legges til 
Loppa, ikke Tromsø.  
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Figur 4.8b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Mo i Rana jernbaneterminal. 
Kilde: Uttrekk fra godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 
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4.10 Bodø  

Registrerte transporter til og fra Bodø jernbaneterminal med lastebil er 356 tusen 
tonn per år, i gjennomsnitt i perioden 2008 – 2012. Tabell 4.10 viser fordelingen av 
godsmengde på fylker og lastbærer.  

 

Tabell 4.10. Transporterte tonn med lastebil til og fra Bodø jernbaneterminal. Årlig gjennomsnitt for 
perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Nordland 341 16 356 100 % 

Sum 341 16 356 100 % 

 

Som vi ser fra tabellen går nesten all tilbringertransport med lastebil til og fra Bodø 
jernbaneterminal til eller fra områder innenfor Nordland fylke. Det er kun 400 tonn 
som er registrert at transporteres utenfor Nordland, og dette er transport til/fra Sør-
Trøndelag. For transport med lastebil til og fra Bodø jernbaneterminal er det stort 
sett containertransport som dominerer, og utgjør hele 96 % av godsmengden. Den 
største varegruppen er samlastet gods. 

Fordelt på kommuner finner vi at aktører i Bodø kommune står for de klart største 
volumene til og fra havnen. Dette illustreres i figur 4.9a. Her er det kun fire 
kommuner som er registrert som mottaker/avsender for gods til og fra Bodø havn. 
Dette er Narvik, Bodø, Meløy og Skaun. 
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Figur 4.9a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Bodø jernbaneterminal. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

Uttrekk for Bodø jernbaneterminal fra godsmodellen gir en tettere spredning over 
kommunene. Dersom vi inkluderer forsendelser mellom kommuner som er mindre 
enn 1000 tonn per år finner vi at det er Nordlandskommunene rundt Bodø samt 
Lofoten som mottar eller sender fra seg gods med lastebil til Bodø jernbaneterminal. 
Det er ikke registrert noen forsendelser til eller fra Trøndelag, som var tilfellet i LBU. 
Dersom vi ekskluderer forsendelser som er under 1 000 tonn per år ender vi opp 
med at det kun er Bodø, Meløy og Gildeskål som har transport av gods til og fra 
Bodø jernbaneterminal (fig. 4.9b).  
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Figur 4.9b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Bodø jernbaneterminal. Kilde: 
Uttrekk fra godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 
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4.11 Fauske  

Registrert transport til og fra Fauske jernbaneterminal med lastebil er 40 tusen tonn 
per år, i gjennomsnitt i perioden 2008 – 2012. Tabell 4.11. viser fordelingen av 
godsmengde på fylker og lastbærer.  

 

Tabell 4.11. Transporterte tonn med lastebil til og fra Fauske jernbaneterminal. Årlig gjennomsnitt for 
perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Sør-Trøndelag 4 1 5 13 % 

Nordland 9 22 32 80 % 

Troms 0 3 3 7 % 

Sum 13 26 40 100 % 

 

Fra tabell 4.10 fremkommer det at Fauske jernbaneterminal sender gods til og mottar 
gods fra kommuner i Sør-Trøndelag, Nordland og Troms. De største mengdene 
finner vi naturlig nok i Nordland, med 80 % av registrert godsvolum. Mat-
/drikkevarer utgjør de største volumene, etterfulgt av samlastet gods. 
Containerandelen er på 24 %.  

Figur 4.10a illustrerer den kommunevise fordelingen av mottaker og avsender for 
tilbringertransporten til og fra Fauske jernbaneterminal. Her ser vi at det er en relativt 
stor spredning i godsvolumet, også for kommuner i nærheten av Fauske. Det er 
ingen kommuner som er registrert med et gjennomsnittlig årlig godsvolum over 
5 000 tonn.  
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Figur 4.10a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Fauske jernbaneterminal. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

 

Figur 4.10b viser tilsvarende fordeling som i figur 4.10a, men nå med datauttrekk fra 
godsmodellen. Figuren viser et noe større godsvolum enn for LBU, særlig i 
kommunene rundt Fauske. For øvrig går det ingen mengder sør for Nordland, men 
det er en større utstrekning av mottaker- og avsenderkommuner i Troms, samt deler 
av Finnmark. Dersom vi ekskluderer fylker med mindre enn 1 000 tonn er det kun 
kommunene rundt Fauske samt Narvik som står igjen i figuren (illustrert i figur 
4.10b).  
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Figur 4.10b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Narvik jernbaneterminal. Kilde: 
Uttrekk fra godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 
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4.12 Narvik  

Gjennomsnittlig distribusjonstransport med lastebil til og fra Narvik 
jernbaneterminal per år, registrert i lastebilundersøkelsen, er 154 tusen tonn. 
Fordeling over fylke og lastbærer gis i tabell 4.12. 

 

Tabell 4.12. Transporterte tonn med lastebil til og fra Narvik jernbaneterminal. Årlig gjennomsnitt for 
perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Buskerud 0 1 1 1 % 

Nordland 52 31 83 54 % 

Troms 9 61 69 45 % 

Sum 60 94 154 100 % 

 

Fra tabellen fremkommer det at det transporteres mest internt i Nordland, etterfulgt 
av transporter til og fra Troms fylke. Narvik er den jernbaneterminalen som er 
registrert med størst volum til og fra Troms fylke (45 %). Registrert containerandel 
for distribusjonstransportene er 39 %. Mat-/drikkevarer og samlastet gods er de 
største varegruppene. 

Figur 4.11a illustrerer fordelingen av godset over Narvik jernbaneterminal etter 
mottaker- og avsenderkommuner for distribusjonstransporten. Det fremkommer at 
Sortland og Tromsø kommune er registrert med de største mengdene. For øvrig er 
det noe spredning mellom kommunene i Nordland og Troms.   
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Figur 4.11a. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Narvik jernbaneterminal. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

I det videre sammenlikner vi den kommunevise fordelingen fra LBU med uttrekk fra 
godsmodellen, gitt i figur 4.11b. Figur 4.11b viser en betydelig større mengde gods 
enn i figur 4.11a, spesielt for Narvik og Tromsø kommune, som her mottar de 
største mengdene. For øvrig er jernbaneterminalens omland større og tettere fordelt i 
godsmodellen enn hva vi så for LBU. Godsmodellen inkluderer også transport til 
Tana, nord i Finnmark.  
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Figur 4.11b. Kommunevis fordeling av godsvolum som distribueres til og fra Narvik jernbaneterminal. Kilde: 
Uttrekk fra godsmodellen. Kun kommuner med godsmengder over tusen tonn pr år er inkludert. 

Dersom man også inkluderer forsendelser under 1000 tonn gitt i godsmodellen, gir 
godsmodellen et omlandet til jernbaneterminalen i Narvik som strekker seg fra Vefsn 
i Nordland til Vadsø i Finnmark. Det er kun et fåtall kommuner i området som ikke 
sender eller mottar gods til/fra terminalen.  

 

4.13 Sammenlikning med jernbanestatistikk 

Også for gods lastet og losset i jernbaneterminaler eksisterer det en egen statistikk 
som utarbeides av Jernbaneverket. Denne ble første gang utarbeidet for 2012 
(Jernbaneverket 2013). I figur 4.12 sammenlikner vi tall for distribusjonskjøring 
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til/fra jernbaneterminaler fra Lastebilundersøkelsen (gjennomsnitt for 2008 – 2012) 
med eksisterende statistikk for gods lastet og losset per jernbaneterminal. 
Jernbanestatistikken vi har til rådighet skiller ikke mellom lastetype, slik at vi kun 
presenterer de totale tallene. 

I figur 4.12, som gir en sammenlikning mellom statistikkene, har vi inkludert alle  
jernbaneterminalene som er omtalt tidligere i kapittelet bortsett fra Rolvsøy som det 
ikke foreligger informasjon for i Jernbaneverkets statistikk.  

 

Figur 4.12. Sammenlikning av godsmengde i jernbaneterminaler fra Lastebilundersøkelsen. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 -2012 og statistikk for jernbaneterminaler for 2012.  

Det fremkommer at lastebilundersøkelsen generelt inneholder vesentlig mindre 
volum enn jernbanestatistikken, med unntak av for Bodø og Fauske, hvor det er 
registrert flere  tonn i LBU enn i jernbanestatistikken. Ulikhetene mellom LBU og 
jernbanestatistikken kan være en forklaring på hvorfor godsmodellen generelt 
predikerer et større godsvolum, et større terminalomland og større utstrekning av 
kommuner enn LBU, da modellen er kalibrert til å gi noenlunde like godsvolumer pr 
terminal som det statistikken til Jernbaneverket viser pr terminal. LBU er en 
utvalgsstatistikk, og vil ikke fange opp all tilbringertransport med lastebil til og fra 
jernbaneterminalene. En tilleggsforklaring til underrapportering i 
lastebilundersøkelsen sammenliknet terminalstatistikken kan være at godset er hentet 
i en samlastterminal som ligger innenfor området til jernbaneterminalen, slik de f eks 
gjør på Alnabru. 

4.14 Gjennomsnittlig distribusjonsdistanse 

Også for jernbaneterminaler har vi beregnet gjennomsnittlig distribusjonsdistanse 
basert på tilgjengelige grunnlagsdata. Som for havnene har vi i beregningene skilt 
mellom gods som fraktes i container og gods som ikke er containerisert. Resultatet 
fremkommer av figur 4.13. 
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Figur 4.13. Gjennomsnittlig distribusjonsdistanse i km til og fra jernbaneterminalene for hhv 
containere og gods som ikke er containerisert. 

Det ser ikke ut til å være et entydig mønster mht om gods som er containerisert har 
kortere eller lenger distribusjonsdistanse enn gods som ikke er containerisert, slik vi 
fant for havnene. En naturlig forklaring til det er at det for jernbanetransport er en 
underrapportering på om godset fraktes i container eller ikke, da gods som lastes og 
losses i terminaler som er omtalt her enten fraktes i container, vekselflak eller i 
semihenger. Det kan derfor være misforståelser til spørsmålet om godset er 
containerisert eller ikke, evt at gods som fraktes med vekselflak og semihenger ikke 
registreres som containerisert.  

I figur 4.14 har vi sammenliknet gjennomsnittlig distribusjonsdistanse basert på data 
fra lastebilundersøkelsen og fra nasjonal godsmodell. 

 

Figur 4.14. Gjennomsnittlig distribusjonsdistanse i km til og fra jernbaneterminalene i sum for alt 
gods basert på informasjon fra SSBs lastebilundersøkelse og fra nasjonal godsmodell. 
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Det fremkommer at det er relativt like distribusjonsdistanser fra modell og fra LBU. 
Størst avvik finner vi for Rauma, Fauske (små godsvolum) og Narvik, der LBU har 
høyere gjennomsnittlig distribusjonsdistanse sammenliknet med nasjonal godsmodell. 
Trondheim og Mo i Rana er eneste jernbaneterminaler der godsmodellen gir høyere 
gjennomsnittlig distribusjonsdistanse enn LBU. Gjennomsnittlig 
distribusjonsdistanse illustreres også i figur 4.15 og 4.16, ved hjelp av kartplott som 
viser sirkler for havnens omland, der radiusen er gitt av gjennomsnittlig 
distribusjonsdistanse. Figur 4.15 viser omlandet for transporter registrert i 
lastebilundersøkelsene (gjennomsnitt), mens figur 4.16 visert tilsvarende for uttak fra 
godsmodellen. Som for havnene finner vi at de fleste jernbaneterminalene i stor grad 
betjener sitt nære omland. Alnabru, Fauske (Bodø med TeGe) og Narvik har i tillegg 
landsdelsfunksjoner/nasjonale funksjoner. Narvik og Fauske/Bodø får lange 
distribusjonsavstander fordi de er nordligste punkt for hhv Nordlandsbanen og ARE 
og at de derved også betjener Troms og Finnmark. Sirklene kan være noe misvisende 
fordi det kan se ut til at terminalene også betjener et stort omland også syd for 
terminalen, men brorparten av distribusjonen er nordover. 
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Figur 4.15. Jernbaneterminalenes omland. Radius gitt av gjennomsnittlig distribusjonsdistanse til og 
fra jernbaneterminaler, i sum for alt gods. Basert på informasjon fra SSBs lastebilundersøkelse, 
gjennomsnitt for 2008- 2012. 
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Figur 4.16. Jernbaneterminalenes omland. Radius gitt av gjennomsnittlig distribusjonsdistanse til og 
fra jernbaneterminaler i sum for alt gods. Basert på informasjon fra nasjonal godsmodell.  

Fra figurene ser vi tydelig at det er store forskjeller i gjennomsnittlig distanse for 
terminalene i Fauske og Narvik, samt Trondheim. For øvrige terminaler er avstanden 
mellom gjennomsnittlig transportdistanse fra lastebilundersøkelsen og godsmodellen 
mindre. I tillegg til jernbaneterminalenes omland viser figurene forskjeller i 
mottakerkommune og mengde mellom LBU og godsmodellen.  
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Tabell 4.11 gir en oversikt over prosentandelen av lastebiltransportene per 
distribusjonsdistanse for hver enkelt jernbaneterminal, fra forsendelser registrert i 
lastebilundersøkelsen. Fordelingen oppgis i prosentandel av transporterte tonn fra 
jernbaneterminalen. Tabell 4.12 viser tilsvarende figur for nasjonal godsmodell. 
Tabell 4.13 og 4.14 gir en forklaring på den gjennomsnittlige distribusjonsdistansen 
fra havn gitt i figur 4.15 og 4.16. 

Tabell 4.13. Prosentvis fordeling av forsendelser fra jernbaneterminal, etter transportlengde. Andel av 
jernbanens transporterte tonn. Datagrunnlag: SSBs lastebilundersøkelse. 

 

Tabell 4.14. Prosentvis fordeling av forsendelser fra jernbaneterminal, etter transportlengde. Andel av 
jernbanens transporterte tonn. Datagrunnlag: Nasjonal godsmodell. 

 

I motsetning til hva vi så av tabell 3.17 og 3.18 over fordelingen på 
distribusjonsdistanse for lastebiltransport fra havn, er det ikke like entydig skille 
mellom distribusjonsdistansen gitt av lastebilundersøkelsen og nasjonal godsmodell 
for transport fra jernbaneterminaler. Både tabell 4.13 og 4.14 viser at det i stort er en 
spredning av forsendelsene over ulike distribusjonsdistanser, men spredningen er 
ikke lik for de enkelte jernbaneterminalene i de to tabellene. Blant annet ser vi at 
distribusjonsdistansen for lastebiltransport fra Fauske gitt i lastebilundersøkelsen i 
hovedsak er sentrert til omlandet rundt Fauske (en distribusjonsdistanse mellom 0-10 
km), mens distribusjonsdistansen fra nasjonal godsmodell er mer spredt. Dette 
forklarer ulikheter i gjennomsnittlig distribusjonsdistanse i figur 4.15 og 4.16.   

 Inntil 10 km10-25 km 25-50 km 50-75 km 75-100 km 100-150 km 150-200 km 200-300 km 300 km -

Oslo 12% 57% 5% 4% 4% 11% 2% 2% 3%

Drammen 12% 7% 9% 11% 32% 25% 2% 1% 1%

Stavanger 16% 64% 6% 6% 0% 3% 5% 0% 1%

Bergen 17% 64% 10% 3% 2% 0% 3% 1% 1%

Åndalsnes 1% 55% 0% 15% 2% 24% 1% 3% 0%

Trondheim 35% 33% 6% 2% 5% 12% 2% 1% 4%

Mo i Rana 86% 0% 0% 0% 2% 6% 0% 3% 3%

Bodø 86% 13% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Fauske 1% 0% 6% 19% 0% 13% 25% 11% 27%

Narvik 4% 0% 0% 0% 0% 1% 19% 68% 7%

Øvrige terminaler 8% 20% 17% 26% 11% 6% 1% 5% 5%

Alle terminaler 22% 39% 7% 8% 5% 8% 3% 5% 3%

 0-10 km 10-25 km 25-50 km 50-75 km 75-100 km 100-150 km 150-200 km 200-300 km 300 km -

Oslo 42% 16% 18% 6% 12% 5% 1% 1% 0%

Drammen 19% 14% 13% 25% 18% 4% 5% 1% 1%

Ganddal 37% 20% 30% 4% 6% 2% 0% 0% 0%

Bergen 67% 24% 4% 1% 1% 1% 1% 1% 0%

Åndalsnes 23% 0% 0% 16% 12% 40% 8% 0% 0%

Trondheim 19% 16% 16% 3% 6% 12% 5% 2% 21%

Mo i Rana 38% 0% 1% 1% 47% 8% 5% 0% 0%

Bodø 79% 0% 0% 0% 7% 14% 0% 0% 0%

Fauske 31% 15% 16% 0% 13% 1% 13% 9% 1%

Narvik 54% 0% 1% 0% 1% 5% 5% 32% 2%

Alle 42% 14% 13% 5% 10% 6% 3% 6% 3%



 Analyse av havners, jernbaneterminalers og samlastterminalers omland 

90 Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2014

 Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 1961 

5 Samlastterminaler 

 

5.1 Innledning 

I tillegg til havner og jernbaneterminaler har vi analysert omlandet til 
samlastterminaler/omlastingsterminaler for lastebil. Ettersom samlasterne i stor grad 
har sine egne terminaler, er det ofte flere samlastterminaler innenfor én kommune. 
Datagrunnlaget gir imidlertid ikke grunnlag for å skille mellom de ulike operatørenes 
terminaler. Analysene blir derfor gjort på fylkes- og kommunenivå. I denne analysen 
har vi valgt ut en rekke kommuner for analyse av omlandet til de ulike 
samlastterminalene. Kommunene er valgt ut fra hvilke som har størst godsmengder 
registrert lastet og losset i omlastingsterminalene innenfor kommunen i 
lastebilundersøkelsen, i perioden 2008 – 2012. For samlastterminalene har vi ikke noe 
valideringsgrunnlag å sammenlikne volumene med. Vi har heller ikke mulighet til å 
analysere disse terminalenes omland med godsmodellen. Samlastterminalene skiller 
seg dessuten fra havne- og jernbaneterminalene fordi disse ikke bare betjener sitt 
nærmeste omland, men det går også mye langtransport som linjetransport mellom 
terminalene. Samlastterminalenes hovedoppgave er primært å konsolidere gods fra 
mange transportkjøpere for å utnytte lastbærers lastkapasitet mest mulig optimalt 
over lange distanser, enten godset fraktes med lastebil, jernbane eller skip. 

Tabell 5.1 viser de utvalgte samlastterminalene for analyse samt totalt registrert 
transportmengde i lastebilundersøkelsen i perioden 2008 – 2012. Gjennomsnittet for 
perioden gis i tredje kolonne. Tallene i tabell 5.1 representerer godsmengdene som 
brukes i foreliggende analyse, da vi kun ser på tall for gods som er registrert med 
mottaker- og avsenderfylke. Dette medfører at det vil mangle noen godsmengder 
sammenliknet med total omlastet mengde i kommunene.  
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Tabell 5.1. Oversikt over transportmengde i utvalgte samlastterminaler. Skiller mellom total mengde 
registrert i lastebilundersøkelsen i perioden 2008 – 2012 og årlig gjennomsnitt for perioden. Kilde: 
Lastebilundersøkelsen 2008 – 2012 (SSB). Tall i tusen tonn. 

Kommune 
Total mengde  

2008-2012 Årlig gjennomsnitt 

Fredrikstad 4 009 802 

Lørenskog 5 623 1 125 

Skedsmo 1 676 335 

Vestby 2 064 413 

Oslo 23 209 4 642 

Ringsaker 1 989 398 

Drammen 3 007 601 

Kristiansand 2 075 415 

Stavanger 3 059 612 

Bergen 4 754 951 

Ålesund 2 425 485 

Trondheim 6 493 1 299 

Bodø 3 404 681 

Totalsum 63 785 12 757 

 

Fra tabellen ser vi at samlastterminalene i Oslo står for de klart største mengdene 
registrert i lastebilundersøkelsen i perioden 2008 – 2012. Etter Oslo er det 
Trondheim og Lørenskog kommune som er registrert med de største mengdene. 

Det eksisterer en rekke samlastterminaler i tillegg til de utvalgte i tabell 5.1. Figur 5.1 
gir en oversikt over hvilke kommuner de store samlasterne, inkludert Nor Lines, har 
sine terminaler lokalisert. Oversikten er supplert med tonn gods registrert omlastet i 
en samlastterminal i LBU, samt hvordan årlig godsmengde varierer når vi har 
omregnet til gjennomsnitt pr terminal. Hensikten med tabellen er å synligjøre at det 
er stor sikkerhet i datamaterialet, f eks at det er noen kommuner som får veldig høyt 
gjennomsnittlig godsomslag og at det er andre kommuner der det er flere 
samlastterminaler som nesten ikke har noe godsgrunnlag registrert i LBU. 
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Figur 5.1. Kommuner der de største samlasterne har sine terminaler. 1000 tonn gods registrert 
omlastet i samlastterminaler i LBU, samt gjennomsnittlig godsmengde pr terminal. 
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Østfold Fredrikstad 1 1 1   3 4 031 1 344 
Akershus Oppegård 1     1 299 299 

 Gardermoen 1     1 1 558 1 558 
Oslo Oslo 1 1 1 1 1 5 10 917 2 183 

Hedmark Hamar/Ringsaker 1 1    2 3 083 1 542 
 Kongsvinger   1   1 306 306 
 Tynset  1    1 75 75 

Oppland Fagernes  1    1  0 
 Otta  1    1 203 203 

Buskerud Drammen/Lier 1 1 1 1 1 5 4 142 828 
 Gol 1 1 1   3 141 47 

Vestfold Larvik 1    1 2 779 390 
 Sandefjord  1    1 819 819 
 Stokke   1   1 6 894 6 894 

Telemark Notodden  1    1  0 
Vest-Agder Kristiansand 1 1 1 1 1 5 1 159 232 

Rogaland Haugesund 1 1 1 1 1 5 1 787 357 
 Stavanger/Sandnes/Sola 1 1 1 1 1 3 2 905 968 

Hordaland Bergen 1 1 1 1 1 5 1 909 382 
Sogn og Fjordane Førde  1 1   3 1 032 344 

 Sogndal  1 1   2 339 169 
 Stryn  1 1   2 151 76 
 Måløy   1   1  0 

Møre og Romsdal Ålesund 1 1 1 1 1 5 2 425 485 
 Kristiansund 1   1 1 4 115 29 
 Molde 1 1 1  1 4 1 490 373 

Sør-Trøndelag Røros   1   1 11 11 
 Trondheim 1 1 1 1 1 5 3 682 736 

Nord-Trøndelag Namsos  1    1 546 546 
 Steinkjer 1     1 398 398 

Nordland Sandnessjøen     1 1 11 11 
 Bodø/Fauske 1 1 1  1 4 4 179 1 045 
 Narvik  1 1  1 3 744 248 
 Rana 1 1 1   3 844 281 
 Stokmarknes  1   1 2 706 353 
 Leknes   1   1 229 229 

Troms Harstad   1  1 2 718 359 
 Tromsø 1 1 1  1 4 351 88 

Finnmark Alta 1 1 1   3 560 187 
 Tana   1   1  0 
 Hammerfest     1 1 1 1 
 Kirkenes 1 1 1   3 86 29 
 Vadsø  1   1 2  0 
 Sum 22 29 27 9 19 106 59 627 563 
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5.2 Fredrikstad 

Total transport til og fra samlastterminaler med lastebil, i gjennomsnitt per år i 
perioden 2008 – 2012, i Fredrikstad kommune er 802 tusen tonn. Fordeling mellom 
fylker og lastbærer gis i tabell 5.2. 

Tabell 5.2. Transporterte tonn med lastebil til og fra samlastterminaler i Drammen kommune. Årlig 
gjennomsnitt for perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Østfold 124 141 264 33 % 

Akershus  30 30 4 % 

Oslo 144 243 387 48 % 

Hedmark 1 28 30 4 % 

Oppland 2 3 5 1 % 

Buskerud 21 7 28 3 % 

Telemark  2 2 0 % 

Aust-Agder  7 7 1 % 

Vest-Agder  3 3 0 % 

Rogaland  11 11 1 % 

Hordaland  15 15 2 % 

Sogn og Fjordane  2 2 0 % 

Møre og Romsdal 3  3 0 % 

Sør-Trøndelag 8 6 14 2 % 

Sum 302 499 801 100 % 

 

Tabell 5.2 viser at det i stor grad er Oslo og Østfold som mottar og sender gods fra 
og til samlastterminaler i Fredrikstad kommune. Øvrige fylker på Øst- og Vestlandet 
har også noen transporter til/fra Fredrikstad, mens det er mindre mengder lenger 
nord. Containerandelen er 38 %. Samlastet gods er den største varegruppen. Det 
transporteres også en relativt stor mengde byggevarer.   

Figur 5.2 illustrerer fordelingen av godset som omlastes i samlastterminaler i 
Fredrikstad etter mottaker- og avsenderkommuner. Det fremkommer at Fredrikstad 
og Oslo er registrert med de største mengdene. For øvrig er det betydelig større 
spredning mellom kommuner enn omlandet som vi fant for Borg havn. Vi finner 
ingen indikasjon på at transporten rettes spesielt mot kommuner med 
samlastterminaler (jmf. tabell 5.1). I det videre presenteres tilsvarende tall for 12 
andre, utvalgte samlastterminaler. Vi finner generelt stor spredning i registrerte 
lastebiltransporter til og fra samlastterminaler. Der det ser ut til å være spesielle 
mønstre i transporten til/fra terminal blir dette påpekt.  
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Figur 5.2. Kommunevis fordeling av godsvolum som omlastes i samlastterminaler i Fredrikstad. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 
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5.3 Lørenskog 

Total transport til og fra samlastterminaler med lastebil, i gjennomsnitt per år i 
perioden 2008 – 2012, i Lørenskog kommune er 1 125 tusen tonn. Fordeling mellom 
fylker og lastbærer gis i tabell 5.3. 

 

Tabell 5.3. Transporterte tonn med lastebil til og fra samlastterminaler i Lørenskog kommune. Årlig 
gjennomsnitt for perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Østfold 1 75 76 7 % 

Akershus 108 285 392 35 % 

Oslo 41 203 243 22 % 

Hedmark 7 24 31 3 % 

Oppland 2 11 13 1 % 

Buskerud 31 34 65 6 % 

Vestfold 96 35 131 12 % 

Telemark  2 2 0 % 

Aust-Agder  5 5 0 % 

Rogaland 13 3 16 1 % 

Hordaland  2 2 0 % 

Sogn og Fjordane  7 7 1 % 

Møre og Romsdal  49 50 4 % 

Sør-Trøndelag  87 87 8 % 

Nordland  3 3 0 % 

Sum 298 826 1 124 100 % 

 

Fra tabell 5.3 ser vi at det er registrert relativt mye gods med lastebil til og fra 
samlastterminaler i Lørenskog kommune. Særlig er mengdene store fra Akershus og 
Oslo. For øvrig er det stor spredning på fylkene som mottar/sender gods fra/til 
Lørenskog. Nordland er det nordligste fylke som mottar mer enn en gjennomsnittlig 
mengde på 1 000 tonn gods per år. Containerandelen er 27 %. Det transporteres mye 
mat-/drikkevarer og forbruksvarer til og fra omlastingsterminalene i Lørenskog 
kommune. 

Figur 5.3 illustrerer fordelingen av godset som omlastes i samlastterminaler i 
Lørenskog etter mottaker- og avsenderkommuner. Det fremkommer at 
godsvolumene er størst for gods som skal til og fra Lørenskog, Oslo, Oppegård, Ski, 
Stokke, Trondheim og til dels Ullensaker. For øvrig finner vi at de fleste regioner i 
Sør-Norge mottar eller sender gods med lastebil til terminal i Lørenskog.   



 Analyse av havners, jernbaneterminalers og samlastterminalers omland 

96 Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2014

 Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 1961 

 

Figur 5.3. Kommunevis fordeling av godsvolum som omlastes i samlastterminaler i Lørenskog. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 
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5.4 Skedsmo (Berger) 

Total transport til og fra samlastterminaler med lastebil, i gjennomsnitt per år i 
perioden 2008 – 2012, i Skedsmo kommune er 336 tusen tonn. Skedsmo har de 
seneste år hatt en enorm utvikling av Berger industriområde, der flere av de store 
samlasterne har etablert seg med lager eller terminal, men deler av etableringen er for 
ny til at det er kommet med i statistikkgrunnlaget som analyseres her. Fordeling 
mellom fylker og lastbærer gis i tabell 5.4, presentert ved hjelp av årlig gjennomsnitt 
for perioden 2008-2012. 

 

Tabell 5.4. Transporterte tonn med lastebil til og fra samlastterminaler i Skedsmo kommune. Årlig 
gjennomsnitt for perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Østfold  20 20 6 % 

Akershus 1 162 163 48 % 

Oslo 5 40 46 14 % 

Hedmark  28 28 8 % 

Oppland  2 2 1 % 

Buskerud  6 6 2 % 

Vestfold 5 6 10 3 % 

Telemark  3 3 1 % 

Rogaland  21 21 6 % 

Hordaland  12 12 4 % 

Sogn og Fjordane  10 10 3 % 

Møre og Romsdal  2 2 1 % 

Sør-Trøndelag 1 8 9 3 % 

Nordland  4 4 1 % 

Sum 13 323 336 100 % 

 

Tabell 5.4 viser at de største mengdene transporteres mellom Skedsmo kommune og 
øvrige kommuner i Akershus. Videre transporteres de største mengdene mellom 
Oslo, Hedmark og Østfold i øst, og Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane i 
vest. Det transporteres lite containere og containertransporten er først og fremst 
registrert som lokale transporter. Containerandelen er kun på i underkant av 4 %. 
Samlastet gods er den største varegruppen, etterfulgt av mat-/drikkevarer og 
industrivarer.  

Figur 5.4 illustrerer fordelingen av godset som omlastes i samlastterminaler i 
Skedsmo etter mottaker- og avsenderkommuner. Det fremkommer at godsvolumene 
er størst internt i Skedsmo. Deretter følger Oslo, Vestby, Fredrikstad, Ringsaker 
(Rudshøgda), Stavanger, Bergen og Trondheim.  
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Figur 5.4. Kommunevis fordeling av godsvolum som omlastes i samlastterminaler i Skedsmo. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 
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5.5 Vestby 

Transport til og fra samlastterminaler med lastebil, i gjennomsnitt per år i perioden 
2008 – 2012, i Vestby kommune er 413 tusen tonn. Fordeling mellom fylker og 
lastbærer gis i tabell 5.5. 

 

Tabell 5.5. Transporterte tonn med lastebil til og fra samlastterminaler i Vestby kommune. Årlig 
gjennomsnitt for perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Østfold 35 7 42 10 % 

Akershus  34 34 8 % 

Oslo  60 60 14 % 

Hedmark 1 67 67 16 % 

Oppland  24 24 6 % 

Buskerud  7 7 2 % 

Vestfold  6 6 1 % 

Telemark  4 4 1 % 

Aust-Agder  24 24 6 % 

Vest-Agder  2 2 0 % 

Rogaland  36 36 9 % 

Hordaland  19 19 5 % 

Sogn og Fjordane  2 2 0 % 

Møre og Romsdal  45 45 11 % 

Sør-Trøndelag  23 23 5 % 

Nord-Trøndelag  4 4 1 % 

Nordland  14 14 3 % 

Sum 36 377 413 100 % 

 

Fra tabellen fremkommer det at det er relativt bred fordeling på mottaker- og 
avsenderfylker for gods som transporteres til og fra omlastingsterminaler i Vestby. 
Det er ingen områder som skiller seg veldig tydelig fra de andre, med unntak av 
Østfold, som er det eneste fylket med noe særlig containertransport til og fra Vestby. 
Containerandelen er lav, og ligger på 9 % av total mengde som transporteres til og 
fra Vestby. Mat-/drikkevarer dominerer transporten både til og fra 
omlastingsterminalene.  

Figur 5.5 illustrerer fordelingen av godset som omlastes i samlastterminaler i Vestby 
etter mottaker- og avsenderkommuner. Det fremkommer at godsvolumene er størst 
for gods som skal til og fra Vestby og Oslo. Deretter følger Stor-Elvdal, Trondheim, 
Molde og Bergen. At Stor-Elvdal er den største av kommunene utenom Vestby og 
Oslo virker rart og kan være et uheldig resultat av oppblåsingsfaktorene i 
lastebilundersøkelsen. Med unntak av Stor-Elvdal har nevnte kommuner (med de 
største godsmengdene til/fra terminal) samlasttermnaler, slik at dette kan 
representerer transport mellom terminaler.   
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Figur 5.5. Kommunevis fordeling av godsvolum som omlastes i samlastterminaler i Vestby. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 
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5.6 Oslo 

Oslo kommune er den klart største kommunen med tanke på mengde gods registrert 
i lastebilundersøkelsen, gitt data med oppgitt verdi for terminaltype, som analysert 
her. Total transport til og fra samlastterminaler med lastebil, i gjennomsnitt per år i 
perioden 2008 – 2012, i Oslo kommune er 4 642 tusen tonn. Fordeling mellom fylker 
og lastbærer gis i tabell 5.6. 

Tabell 5.6. Transporterte tonn med lastebil til og fra samlastterminaler i Oslo kommune. Årlig 
gjennomsnitt for perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen 
tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Østfold 232 509 741 16 % 

Akershus 221 408 629 14 % 

Oslo 262 793 1055 23 % 

Hedmark 72 219 291 6 % 

Oppland 12 115 127 3 % 

Buskerud 68 104 172 4 % 

Vestfold 251 223 474 10 % 

Telemark 7 13 20 0 % 

Aust-Agder  57 57 1 % 

Vest-Agder 42 56 98 2 % 

Rogaland 106 147 253 5 % 

Hordaland 31 61 92 2 % 

Sogn og Fjordane 10 121 131 3 % 

Møre og Romsdal 15 259 274 6 % 

Sør-Trøndelag 11 141 152 3 % 

Nord-Trøndelag  33 33 1 % 

Nordland  22 22 0 % 

Troms  9 9 0 % 

Finnmark  11 11 0 % 

Sum 1 340 3 302 4 642 100 % 

 

Tabellen viser at det er stor spredning i avsender/mottaker for godset som 
transporteres til og fra Oslo kommune. Alle fylkene er representert, også de 
nordligste fylkene. Den største mengde gods inn til Oslo sendes til/fra fylker i 
omegn, det vil si Østlandet og Hedmarken. Containerandelen er på 29 %, og vi ser 
fra tabell 5.6 at det ikke er registrert noe containertransport med lastebil mellom Oslo 
og de fire nordligste fylkene. De største varegruppene er mat-/drikkevarer og 
samlastet gods.  

Figur 5.6 illustrerer fordelingen av godset som omlastes i samlastterminaler i Oslo 
etter mottaker- og avsenderkommuner. Godsvolumet er størst for gods som skal til 
og fra Ringsaker (Rudshøgda), deretter følger Oppegård, Ski, Sarpsborg, Fredrikstad, 
Stokke, Trondheim, Ålesund, Førde og Haugesund. At flere av de store byene ikke 
kommer opp blant de kommuner med største godsvolum til/fra Oslo, antar vi derfor 
skyldes at samlasterne benytter jernbanen i utstrakt grad for dette godset. Det 
fremkommer at det er mange destinasjonskommuner som mottar eller sender gods til 
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samlastterminalene i Oslo som ikke er kommuner med samlastterminaler. Det vil 
derfor si at godset enten kjøres direkte til eller fra destinasjonssted i disse 
kommunene, eventuelt at det skjer en crossdocking av godset her. 

 

Figur 5.6. Kommunevis fordeling av godsvolum som omlastes i samlastterminaler i Oslo. Årlig gjennomsnitt 
for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 
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5.7 Ringsaker (Rudshøgda) 

Total transport til og fra samlastterminaler i Ringsaker kommune med lastebil, i 
gjennomsnitt per år i perioden 2008 – 2012 er 398 tusen tonn. Plasseringsmessig 
ligger Rudshøgda midt mellom de tre Mjøsbyene Hamar, Gjøvik og Lillehammer. 
Fordeling mellom fylker og lastbærer for samlastterminalene i Ringsaker gis i tabell 
5.7. 

Tabell 5.7. Transporterte tonn med lastebil til og fra samlastterminaler i Ringsaker kommune. Årlig 
gjennomsnitt for perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Østfold  13 13 3 % 

Akershus 1 31 32 8 % 

Oslo 48 75 123 31 % 

Hedmark  98 98 25 % 

Oppland  59 59 15 % 

Buskerud 1 9 10 3 % 

Vestfold  23 23 6 % 

Telemark  1 1 0 % 

Vest-Agder 2 11 13 3 % 

Rogaland  1 1 0 % 

Hordaland  1 1 0 % 

Sør-Trøndelag  21 21 5 % 

Troms  2 2 0 % 

Sum 52 346 398 100 % 

 

Tabell 5.7 viser at det er relativt mange avsender- og mottakerfylker for 
lastebiltransporten til omlastingsterminalene i Ringsaker (Rudshøgda), men at 
volumene per fylke er relativt små. Oslo står for den største mengden, etterfulgt av 
Hedmark og Oppland. Dersom vi ser på containerandelen fremkommer det at den er 
relativt lav, 13 %. Det er kun fire fylker som transporterer gods med containere til 
Ringsaker (Rudshøgda). Oslo står her for den største mengden. De største 
varegruppene er mat-/drikkevarer, samlastet gods og industrivarer.  

Figur 5.7 illustrerer fordelingen av godset som omlastes i samlastterminaler i 
Ringsaker etter mottaker- og avsenderkommuner. Denne kommunen skiller seg 
imidlertid fra de foregående, ved at det ikke er kommunen som terminalen ligger i 
som er største mottaker og avsender av godset som omlastes. For samlastterminalene 
i Ringsaker kommune er Oslo største avsender og mottaker, etterfulgt av Ringsaker. 
Deretter følger nabokommunene Lillehammer og Hamar, Elverum, Kongsvinger, 
Fredrikstad, Kristiansand og Trondheim. I tillegg er omlandet i større grad begrenset 
til regionen enn hva vi har sett for andre samlastterminaler. Dette kan bety at 
terminalene på Ringsaker benyttes som en distribusjonsterminal til regionen for gods 
fra Oslo. 
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Figur 5.7. Kommunevis fordeling av godsvolum som omlastes i samlastterminaler i Oslo. Årlig gjennomsnitt 
for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 
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5.8 Drammen 

Total transport til og fra samlastterminaler i Drammen kommune med lastebil, i 
gjennomsnitt per år i perioden 2008 – 2012 er 601 tusen tonn. Fordeling mellom 
fylker og lastbærer gis i tabell 5.8. 

 

Tabell 5.8. Transporterte tonn med lastebil til og fra samlastterminaler i Drammen kommune. Årlig 
gjennomsnitt for perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Østfold 13 7 21 3 % 

Akershus 15 56 70 12 % 

Oslo 55 77 131 22 % 

Hedmark 1 2 3 1 % 

Oppland  1 1 0 % 

Buskerud 32 193 225 37 % 

Vestfold 21 24 45 7 % 

Telemark 5 9 14 2 % 

Aust-Agder 1 3 4 1 % 

Vest-Agder  32 32 5 % 

Rogaland  5 5 1 % 

Hordaland  6 6 1 % 

Sogn og Fjordane  7 7 1 % 

Møre og Romsdal  5 5 1 % 

Sør-Trøndelag  29 29 5 % 

Troms  2 2 0 % 

Sum 143 458 601 100 % 

 

Tabell 5.8 viser at det er en relativt stor spredning på mottaker- og avsenderfylkene 
for gods som transporteres med lastebil til og fra samlastterminalene i Drammen 
kommune. Buskerud og Oslo står for de største mengdene. Andelen som 
transporteres i containere er 24 %. De største varegruppene er samlastet gods og 
mat-/drikkevarer. 

Figur 5.8 illustrerer fordelingen av godset som omlastes i samlastterminaler i 
Drammen etter mottaker- og avsenderkommuner. For samlastterminalene i 
Drammen er det Drammen og Oslo som er største avsender- og 
mottakerkommuner. Terminalene i Drammen ser ut til å særlig ha sitt omland i 
tilgrensende kommuner i nedre del av Buskerud, ytre del av Østfold og østre del av 
Telemark, samt noen lengre transporter der Trondheim og Kristiansand har de 
største volumene. 
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Figur 5.8. Kommunevis fordeling av godsvolum som omlastes i samlastterminaler i Drammen. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 
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5.9 Kristiansand 

Total transport til og fra samlastterminaler med lastebil, i gjennomsnitt per år i 
perioden 2008 – 2012, i Kristiansand kommune er 415 tusen tonn. Fordeling mellom 
fylker og lastbærer gis i tabell 5.9. 

 

Tabell 5.9. Transporterte tonn med lastebil til og fra samlastterminaler i Kristiansand kommune. Årlig 
gjennomsnitt for perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Østfold  4 4 1 % 

Akershus  2 2 0 % 

Oslo 44 50 93 22 % 

Hedmark 2 15 17 4 % 

Oppland 3 2 5 1 % 

Buskerud  31 31 8 % 

Vestfold 44 11 55 13 % 

Telemark  3 3 1 % 

Aust-Agder  43 43 10 % 

Vest-Agder 7 110 118 28 % 

Rogaland 8 24 32 8 % 

Hordaland  3 3 1 % 

Møre og Romsdal  6 6 1 % 

Sør-Trøndelag  3 3 1 % 

Sum 108 307 415 100 % 

 

Tabell 5.9 viser at det er flere avsender- og mottakerfylker for gods som skal til eller 
fra omlastingsterminaler i Kristiansand kommune. Vest-Agder står for den største 
transportmengden, særlig transport som transporteres uten bruk av container. Det er 
også en del transport til/fra Oslo og omegn. Containerandelen er 26 %. De viktigste 
varegruppene er samlastet gods og forbruksvarer.  

Figur 5.9 illustrerer fordelingen av godset som omlastes i samlastterminaler i 
Kristiansand etter mottaker- og avsenderkommuner. Det fremkommer at 
Kristiansand og Oslo er største avsender- og mottakersted. Videre fremkommer det 
at det særlig er kommuner lokalisert langs kysten fra Oslo til Stavanger som er det 
primære omlandet, i tillegg til noen spredte kommuner med samlastterminaler som 
Ringsaker, Bergen, Ålesund og Trondheim.   
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Figur 5.9. Kommunevis fordeling av godsvolum som omlastes i samlastterminaler i Kristiansand. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 
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5.10 Stavanger 

Total transport til og fra samlastterminaler i Stavanger med lastebil, i perioden 2008 – 
2012 er 613 tusen tonn i gjennomsnitt per år. Fordeling mellom fylker og lastbærer 
gis i tabell 5.10. 
 

Tabell 5.10. Transporterte tonn med lastebil til og fra samlastterminaler i Stavanger kommune. Årlig 
gjennomsnitt for perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Østfold  14 14 2 % 

Akershus  31 31 5 % 

Oslo 15 44 60 10 % 

Buskerud  5 5 1 % 

Vestfold  11 11 2 % 

Aust-Agder  37 37 6 % 

Vest-Agder 8 43 52 8 % 

Rogaland 17 320 337 55 % 

Hordaland 27 26 53 9 % 

Sogn og Fjordane  6 6 1 % 

Møre og Romsdal 1 2 3 0 % 

Sør-Trøndelag  3 3 1 % 

Sum 69 544 613 100 % 

 

Tabell 5.10 viser at de største mengdene transporteres til og fra fylker på Sør-
Vestlandet. Fylkesinterne turer i Rogaland utgjør over halvparten av 
transportmengden. Sør-Trøndelag er det nordligste fylket som er registrert med 
transport til/fra Stavanger. Containerandelen er relativt lav, med 11 % av total 
mengde. Mat-/drikkevarer er den største varegruppen, etterfulgt av samlastet gods og 
industrivarer.  

Figur 5.10 illustrerer fordelingen av godset som omlastes i samlastterminaler i 
Stavanger etter mottaker- og avsenderkommuner. Det fremkommer at Stavanger er 
største kommune for gods til og fra disse samlastterminalene og at det primære 
omlandet er Rogalandskommuner syd for Boknafjorden. Oslo og Bergen er største 
avsender- og mottakersted utenfor Rogaland. Vi finner også flere mer fjerntliggende 
kommuner, hovedsakelig der det er lokalisert andre samlastterminaler.  



 Analyse av havners, jernbaneterminalers og samlastterminalers omland 

110 Copyright © Transportøkonomisk institutt, 2014

 Denne publikasjonen er vernet i henhold til Åndsverkloven av 1961 

 

Figur 5.10. Kommunevis fordeling av godsvolum som omlastes i samlastterminaler i Stavanger. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 
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5.11 Bergen 

Total transport med lastbil (fra Lastebilundersøkelsen) til og fra samlastterminaler i 
Bergen kommune er 944 tusen tonn i gjennomsnitt per år i perioden 2008 – 2012. 
Fordeling på fylke og lastbærer gis i tabell 5.11. 

 

Tabell 5.11. Transporterte tonn med lastebil til og fra samlastterminaler i Bergen kommune. Årlig 
gjennomsnitt for perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Østfold  19 19 2 % 

Akershus  40 40 4 % 

Oslo 24 21 45 5 % 

Hedmark  4 4 0 % 

Oppland  2 2 0 % 

Buskerud  27 27 3 % 

Vestfold  3 3 0 % 

Vest-Agder  3 3 0 % 

Rogaland 26 29 55 6 % 

Hordaland 35 588 623 66 % 

Sogn og Fjordane 4 43 48 5 % 

Møre og Romsdal  40 40 4 % 

Sør-Trøndelag  43 43 4 % 

Sum 90 861 951 100 % 

 

Tabell 5.11 viser at det er ganske stor spredning på mottaker- og avsenderfylker på 
gods til og fra samlastterminaler i Bergen. Hordaland står for den største andelen, 
etterfulgt av Rogaland og Sogn og Fjordane. Containerandelen er 9 %. De største 
varegruppene er mat-/drikkevarer, forbruksvarer og samlastet gods.  

Figur 5.11 illustrerer fordelingen av godset som omlastes i samlastterminaler i Bergen 
etter mottaker- og avsenderkommuner. Det fremkommer at det primære omlandet er 
å finne i alle kommuner i Hordaland og Bømlo i Rogaland. Blant mer fjerntliggende 
kommuner med større volumer, finner vi Flora, Ålesund, Hemsedal, Oslo, Moss og 
Fredrikstad. 
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Figur 5.11. Kommunevis fordeling av godsvolum som omlastes i samlastterminaler i Bergen. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 
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5.12 Ålesund 

Transport til og fra samlastterminaler med lastebil, i gjennomsnitt per år i perioden 
2008 – 2012, i Ålesund kommune er 485 tusen tonn. Fordeling mellom fylker og 
lastbærer gis i tabell 5.12. 
 

Tabell 5.12. Transporterte tonn med lastebil til og fra samlastterminaler i Ålesund kommune. Årlig 
gjennomsnitt for perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Akershus  28 29 6 % 

Oslo 10 118 128 26 % 

Vestfold  3 3 1 % 

Telemark  9 9 2 % 

Vest-Agder  2 2 0 % 

Hordaland  42 42 9 % 

Sogn og Fjordane  13 13 3 % 

Møre og Romsdal 21 232 253 52 % 

Sør-Trøndelag  4 4 1 % 

Nordland  1 1 0 % 

Sum 31 454 485 100 % 

 

Figur 5.12 viser at fylkesinterne transporter i Møre og Romsdal dominerer 
transporten, etterfulgt av transport til og fra Oslo. For øvrige fylker i tabellen er det 
relativt små transportmengder. Containerandelen er relativt lav også her, og ligger på 
6 % av total mengde. De største varegruppene er samlastet gods, etterfulgt av 
matvarer.  

Figur 5.12 illustrerer fordelingen av godset som omlastes i samlastterminaler i 
Ålesund etter mottaker- og avsenderkommuner. Det primære omlandet for 
samlastterminalene i Ålesund ser ut til å være kommuner i Møre og Romsdal fra 
Nordfjord i sør til Romsdalsfjorden i nord. Terminalen betjener med næromlandet i 
større grad enn andre utvalgte terminaler. Oslo er største kommune for gods til og 
fra Ålesund, og med registrerte transporter til andre store byer primært Kristiansand, 
Stavanger/Sandnes og Trondheim.    
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Figur 5.12. Kommunevis fordeling av godsvolum som omlastes i samlastterminaler i Ålesund. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 
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5.13 Trondheim 

Transport til og fra samlastterminaler i Trondheim kommune med lastebil, er i 
gjennomsnitt 1 299 tusen tonn per år i perioden 2008 – 2012. Fordeling mellom 
fylker og lastbærer gis i tabell 5.13. 
 

Tabell 5.13. Transporterte tonn med lastebil til og fra samlastterminaler i Trondheim kommune. Årlig 
gjennomsnitt for perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Østfold 8 14 22 2 % 

Akershus 1 84 85 7 % 

Oslo 12 120 132 10 % 

Hedmark 0 72 72 6 % 

Oppland 12 4 16 1 % 

Buskerud  30 30 2 % 

Vestfold  15 15 1 % 

Telemark  2 2 0 % 

Vest-Agder  3 3 0 % 

Rogaland  3 3 0 % 

Hordaland  43 43 3 % 

Sogn og Fjordane  12 12 1 % 

Møre og Romsdal 5 88 94 7 % 

Sør-Trøndelag 149 430 578 45 % 

Nord-Trøndelag 37 109 146 11 % 

Nordland 4 40 44 3 % 

Troms  2 2 0 % 

Sum 227 1072 1299 100 % 

 

Tabell 5.13 viser at brorparten av godset i omlastingsterminaler i Trondheim 
kommune transporteres fra eller til områder i Trøndelag. Nord- og Sør-Trøndelag 
står for 63 % av total godsmengde. For øvrig er store deler av landet representert 
som mottaker/avsender av gods til Trondheim. Etter Trøndelag er det Osloområdet 
som står for de største mengdene. Troms er det nordligste fylket hvor det er 
registrert en gjennomsnittlig godsmengde over 1000 tonn per år. Containerandelen er 
17 %. De største varegruppene er samlastet gods og mat-/drikkevarer.  

Siden Trondheim ligger i Midt-Norge, er det naturlig nok en del leveranser fra 
Trondheim til både Sør- og Nord-Norge. Derfor har vi valgt å illustrere omlandet til 
terminalen i to figurer. Figur 5.13a illustrerer fordelingen av godset som omlastes i 
samlastterminaler i Trondheim etter mottaker- og avsenderkommuner i Sør-Norge, 
mens figur 5.13b viser tilsvarende for Nord-Norge. Det fremkommer at det primære 
omlandet for samlastterminalene i Trondheim er tilnærmet alle kommuner i Sør- og 
Nord-Trøndelag, samt noen tilgrensende kommuner i nabofylkene. Trondheim har 
de største avsender og mottakervolumene, mens Oslo har de største volumene for de 
lengre transportene. De fleste kommuner i Østerdalen er også registrert som 
avsender eller mottaker av gods til og fra terminalene i Trondheim. Det gjelder også 
de fleste større byområder både i Sør-Norge og i Nord-Norge.   
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Figur 5.13a. Kommunevis fordeling av godsvolum som omlastes i samlastterminaler i Trondheim. Sør-Norge. 
Årlig gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 
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Figur 5.13b. Kommunevis fordeling av godsvolum som omlastes i samlastterminaler i Trondheim. Midt-
Norge. Årlig gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 
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5.14 Bodø 

Total transport til og fra samlastterminaler med lastebil i Bodø kommune er 681 
tusen tonn i gjennomsnitt per år i perioden 2008 – 2012. Fordeling mellom fylker og 
lastbærer gis i tabell 5.14. 

Tabell 5.14. Transporterte tonn med lastebil til og fra samlastterminaler i Bodø kommune. Årlig 
gjennomsnitt for perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). Tall i tusen tonn. 

Fylke Container Ikke-container Sum %-vis andel 

Akershus  2 2 0 % 

Oslo  1 1 0 % 

Oppland  2 2 0 % 

Sør-Trøndelag 1 6 6 1 % 

Nordland 400 254 654 96 % 

Troms  16 16 2 % 

Sum 400 280 681 100 % 

 

Tabellen viser at transporten er relativt konsentrert til Nordland fylke, som har 
tilnærmet all transport som lastes i containere, og i overkant av 90 % av godset som 
ikke transporteres i containere. Containerandelen er 59 %. Mat-/drikkevarer er den 
klart største varegruppen for gods som transporteres fra terminalene i Bodø. 
Samlastet gods er den nest største gruppen, og dominerer transporten til terminalene.  

Figur 5.14 illustrerer fordelingen av godset som omlastes i samlastterminaler i Bodø 
etter mottaker- og avsenderkommuner. Det fremkommer at det primære omlandet er 
i Nordland, med størst volumer i Bodø, etterfulgt av Fauske og Steigen. For 
samlastterminaler lokalisert i Bodø finner vi imidlertid bare mindre volumer fra mer 
fjerntliggende kommuner som Trondheim og Oslo, noe som kan tyde på at 
transportene mellom Sør-Norge og Bodø hovedsakelig går med jernbane og ikke 
med lastebiltransport. 
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Figur 5.14. Kommunevis fordeling av godsvolum som omlastes i samlastterminaler i Bodø. Årlig 
gjennomsnitt for 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen (SSB). 
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6 Transport mellom terminaler i Oslo 

6.1 Transport mellom havn og jernbaneterminal 

Total er det registrert transport av 391 tusen tonn gods mellom Oslo havn og 
Alnabru jernbaneterminal i lastebilundersøkelsen for perioden 2008 til 2012, hvorav 
270 tusen tonn fraktes fra Oslo havn til Alnabru og 121 tusen tonn fra Alnabru til 
Oslo havn. Dette gir en gjennomsnittlig transportmengde per år på 78 tusen tonn, 
hvor hhv 54 tusen tonn og 24 tusen tonn er til og fra jernbaneterminalen. 
Fordelingen av transportmengden over lastbærer og varegruppe gis i figur 6.1 og 6.2. 
Figur 6.1 viser transporten fra Oslo havn til Alnabru, mens figur 6.2 viser transporten 
fra Alnabru og til Oslo havn. 

 

 

Figur 6.1. Transportert mengde gods fra Oslo havn til Alnabru, fordelt på lastbærer og varegruppe. Årlig 
gjennomsnitt for perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen.  
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Figur 6.2. Transportert mengde gods fra Alnabru til Oslo havn, fordelt på lastbærer og varegruppe. Årlig 
gjennomsnitt for perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen.  

 

Figurene viser at nesten alt gods mellom Oslo havn og Alnabru transporteres i 
container. Samlastet gods er den største varegruppen både til og fra Alnabru 
jernbaneterminal, etterfulgt av industrivarer.  

Sammenliknet med kommuneintern distribusjonstransport til og fra Oslo havn, hvor 
det er registrert transport av 800 tusen tonn gods i gjennomsnitt per år i perioden, 
utgjør transporten mellom Oslo havn og Alnabru en mindre andel, på ca 10 %. 
Containerandelen er derimot større og utgjør 30 % av kommuneintern 
distribusjonstransport fra Oslohavn i perioden. 

6.2 Transport mellom havn og samlastterminaler 

I lastebilundersøkelsene fra 2008 til 2012 er det registrert en total transport med 
lastebil mellom Oslo havn og samlastterminaler i Oslo på i underkant av 580 tusen 
tonn. Dette gir et gjennomsnittlig årlig transportvolum med lastebil lik 116 tusen 
tonn. Fordeling på retning, lastbærer og varegruppe gis i figur 6.3 og 6.4.  

Figur 6.3. viser mengde og fordeling over lastbærer og varegruppe for godstransport 
fra Oslo havn til samlastterminaler i Oslo, som er registrert i lastebilundersøkelsene. 
Det er registrert en gjennomsnittlig transportmengde på 84 tusen tonn per år i 
perioden.  
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Figur 6.3. Transportert mengde gods fra Oslo havn til samlastterminaler i Oslo, fordelt på lastbærer og 
varegruppe. Gjennomsnitt for perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen. 

Figur 6.3 viser at container er den mest brukte lastbæreren, 67 % av godset 
transporteres i containere. Særlig utgjør mat- og drikkevarer en stor andel, etterfulgt 
av samlastet gods. Begge varegruppene fraktes for øvrig også uten bruk av container. 
Byggevarer er den eneste varegruppen som fraktes uten noe bruk av containere. 
Byggevarer utgjør 26 % av all transport uten container.  

Figur 6.4 viser tilsvarende oversikt for transport fra samlastterminaler i Oslo og til 
Oslo havn. Det er registrert et gjennomsnittlig transportvolum på 32 tusen tonn per 
år.  

 

Figur 6.4. Transportert mengde gods fra samlastterminaler i Oslo til Oslo havn, fordelt på lastbærer og 
varegruppe. Gjennomsnitt for perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen. 

Figur 6.4 viser at containere brukes i mindre grad som lastbærer for gods som 
transporteres fra samlastterminaler og til Oslo havn enn vi så i figur 6.3. Det er kun 
40 % av godset som er oppgitt at fraktes i containere til Oslo havn, sammenliknet 
med 67 % fra Oslo havn. De største varegruppene er industrivarer og forbruksvarer. 
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Transport av disse varegruppene er fordelt relativt jevnt mellom container og andre 
lastbærere. Det er kun forbruksvarer som kun lastes i container. Dette så vi også var 
tilfellet i figur 6.3. Forbruksvarer utgjør en meget liten del av transporten mellom 
Oslo havn og samlastterminaler i Oslo. 

I det videre sammenliknes transporten mellom Oslo havn og samlastterminaler i 
Oslo med totalt transportvolum som transporteres med lastebil inn til og ut av Oslo 
havn. Totalt er det registrert et gjennomsnittlig årlig transportvolum med lastebil til 
og fra Oslo havn på 782 tusen tonn. Av disse er 116 tusen tonn registrert at går til 
samlastterminaler i Oslo. Kommuneinterne transporter mellom samlastterminaler og 
havn i Oslo utgjør dermed 15 % av total transport fra Oslo havn. I tillegg er det 
registrert 78 tusen tonn mellom havna og Alnabru jernbaneterminal. Dette innebærer 
at kommuneinterne transport til og fra Oslo havn i stor grad går direkte til mottaker. 
Dette underbygges av statistikken, som for øvrig også viser at det er en del turer 
internt i havnen.  

Det transporteres i gjennomsnitt 69 tusen tonn gods med container mellom havn og 
samlastterminaler i Oslo per år. Dersom vi ser på andelen av containertransporten til 
og fra Oslo havn, ser vi at 27 % av registrert soneintern containertransport til og fra 
havnen (254 tusen tonn) går til eller fra en samlastterminal i sonen (Oslo). 
Tilsvarende andel som ikke går med container er 9 %. 

6.3 Transport mellom jernbaneterminal og 
omlastingsterminaler 

Totalt er det registrert transport av 330 tusen tonn gods mellom omlastingsterminaler 
i Oslo og Alnabru jernbaneterminal, i Lastebilundersøkelsen for perioden 2008 til 
2012, hvorav 148 tusen tonn fraktes til Alnabru og 182 tusen tonn fra Alnabru. Dette 
gir en gjennomsnittlig transportmengde per år på 66 tusen tonn, hvor hhv 36 tusen 
tonn transporteres til og 30 tusen tonn transporteres fra jernbaneterminalen. 
Fordelingen av transportmengden over lastbærer og varegruppe gis i figur 6.5 og 6.6. 
Figur 6.5 viser transporten fra omlastingsterminaler til Alnabru, mens figur 6.6 viser 
transporten motsatt vei. 

 

Figur 6.5. Transportert mengde gods fra omlastingsterminaler i Oslo til Alnabru, fordelt på lastbærer og 
varegruppe. Gjennomsnitt for perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen.  
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Figur 6.6. Transportert mengde gods fra Alnabru til omlastingsterminaler i Oslo, fordelt på lastbærer og 
varegruppe. Gjennomsnitt for perioden 2008 – 2012. Datagrunnlag: Lastebilundersøkelsen  

Ved hjelp av figurene ser vi at det er noe ulikheter i bruk av lastbærer for transport til 
og fra Alnabru. For transport fra omlastingsterminaler i Oslo og til Alnabru er det i 
liten grad rapportert at det benyttes container. Total registrert containerbruk for 
transporten er på 22 %. Forbruksvarer og mat- og drikkevarer dominerer 
transporten. Disse varegruppene utgjør til sammen 68 % av total transport fra 
samlastterminaler til Alnabru. Det er registrert transport av små mengder byggevarer 
til Alnabru (i gjennomsnitt 252 tonn per år). Dette fremkommer ikke av figur 6.5.  

For transport fra Alnabru og til omlastingsterminaler i Oslo foregår brorparten av 
transporten med containere. 75 % av transporten fraktes i containere. Særlig utgjør 
mat- og drikkevarer den største gruppen, hvor 82 % fraktes med containere. 
Forbruksvarer er i liten grad oppgitt at transporteres i container.  

Til sammenlikning er det registrert en gjennomsnittlig transportmengde på 1 055 
tusen tonn per år mellom omlastingsterminaler i Oslo og øvrige mottakere i 
kommunen. Andelen som transporteres til Alnabru (66 tusen tonn) utgjør 6 % av 
denne mengden. Hovedandelen av de soneinterne turene for omlastingsterminaler er 
oppgitt at går mellom omlastingsterminalene selv (totalt 322 tusen tonn i 
gjennomsnitt per år) eller i direktetransport (totalt 129 tusen tonn i gjennomsnitt per 
år).  
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