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Sammendrag: 

Godstransport på veg: 
Lastebilnæringens betydning for 
vekst, velferd og bosetning 

TØI har fått i oppdrag av Norges Lastebileier-Forbund (NLF) å identifisere og 
diskutere nyttevirkningene av godstransport på veg, gjennom å gi et uttrykk for 
vegtransportsektorens betydning for økonomisk vekst, velferd og bosetning. På 
hvilke måter, og i hvilken grad, bidrar godstransporten på veg til verdiskapningen 
i Norge og til velferdsutviklingen?  

Godstransport er en helt sentral aktivitet i et hvilket som helst moderne samfunn, 
og godstransport på veg har i mange tiår vist en kraftig vekst. Fra NLF sin side 
var det derfor et ønske om å få påvist lastebilbransjens bidrag til nasjonal 
verdiskapning, ut fra forvissningen om vegtransportens helt sentrale rolle i å 
opprettholde nasjonal verdiskapning i sin helhet.  

Det problematiske med denne innfallsvinkelen er at statistiske mål på en nærings 
verdiskapning kun sier noe om de verdiene som blir igjen i næringen selv, altså 
ikke noe om næringens bidrag til verdiskapningen i alle andre næringer. Sam-
funnets avhengighet av godstransport på veg reflekteres altså ikke i vegtranspor-
tens bearbeidelsesverdi, som er det økonomiske mål på verdiskapningen. 

Næringsgruppe 60.24, Godstransport på veg, hadde i 2005 en bearbeidelsesverdi 
(verdiskapning) som utgjorde 0,6% av bruttonasjonalprodukt (BNP). BNP er et 
mål for den samlede nasjonale verdiskapningen. Bearbeidelsesverdien i laste-
bilbransjen er således et mål på de verdiene som er skapt i bransjen i løpet av et 
år, og sier ingen ting om hvordan vegtransporten bidrar til å opprettholde og 
videreutvikle virksomheten i andre næringer. 

Samfunnets nytte av transport, som blir motstykket til de ofte beregnede kostna-
dene ved transport, er etter vårt syn umulig å beregne, ettersom det må omfatte 
velferdsøkningen som følger av en samfunnsorganisering ut over selvberging på 
individnivå. Å beregne differansen i velferdsnivå mellom et moderne samfunn 
med høy grad av arbeidsdeling og spesialisering og et ”selvbergingsalternativ” vil 
etter vårt syn være umulig, ettersom det er to kvalitativt sett vidt forskjellige sam-
funn det er snakk om. 

Om vi av denne grunn ikke kan underkaste samfunnets nytte av transport kvanti-
tativ analyse, kan vi allikevel ved hjelp av teori forklare hvilken betydning gods-
transport generelt har for produktivitetsutvikling, markedsvekst og 
velferdsøkning. Vi kan også ved hjelp av teori om industriell organisering og 
logistikkutvikling vise hvorfor nettopp vegtransport har opplevd slik kraftig vekst. 
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Ved hjelp av case-studier viser vi hvordan de teoretiske sammenhengene gir seg 
konkrete utslag. 

Det er allikevel viktig å påpeke at organiseringen av et moderne samfunn er 
kjennetegnet ved en stor grad av arbeidsdeling og spesialisering, noe som med-
fører stor grad av avhengighet mellom ulike funksjoner. Slagordet ”Uten laste-
bilen stopper Norge” er derfor overførbart til en lang rekke andre virksomheter og 
grupper, noe som også har vært gjort. Normalt er allikevel ingen av disse funksjo-
nene i posisjon til å inkassere den fulle gevinsten ved å være uunværlig – heldig-
vis. 

Vi kan oppsummere våre hovedpunkter på følgende måte: 

• Utfordringene med å kvantifisere samfunnets nytte av transport skyldes etter 
vårt syn først og fremst at transport er en absolutt nødvendig forutsetning for 
det samfunnet vi har. Et alternativt samfunn – et transportløst samfunn – ville 
vært et selvbergingssamfunn med en levestandard så lav at vi knapt kan fore-
stille oss det. Vi kan klarlegge betydningen av dette i teoretiske termer, men 
en kvantifisert sammenlikning av slike vidt forskjellige samfunn ville være 
umulig. 

• Utviklingen mot en vertikal disintegrasjon og oppsplitting av produksjons-
prosesser, i kombinasjon med en ny internasjonal arbeidsdeling, har resultert i 
en geografisk fragmentering av vareproduksjon, som igjen er muliggjort av 
ny informasjonsteknologi og reduserte transportkostnader.  

• Reduserte transportkostnader har på sin side bidratt til at lagerhold relativt 
sett er blitt dyrere. Parallelt med en oppsplitting av produksjonen foregår det 
derfor en samtidig utvikling mot en sentralisering av lagre. De forestående 
logistikkendringene i V.A.G. og Møllergruppen er et eksempel på denne ut-
viklingen i retning av sentralisering av lagre og høyere frekvens i transpor-
tene, en utvikling som må forstås i forbindelse med prinsipper som fleksibel 
spesialisering og produktpostponement, og som bidrar til å gjøre logistikkpro-
sessen mer krevende å gjennomføre, med større krav til transportenes hurtig-
het, fleksibilitet og pålitelighet.  

• Kombinert gir oppsplitting av produksjon og sentralisering av lagre en frag-
mentering av transportene i distribusjonssystemet. Under forutsetning av at 
kundeservice skal opprettholdes, krever sentralisering av lagre en tett 
logistikk- og transportoppfølging. 

• Konsekvensen er, for å si det enkelt, at transporter internt i produksjonssyste-
met ikke lenger går på transportbånd innenfor fabrikkområdet, men i økende 
grad på samfunnets allmenne transportinfrastruktur. 

• Norske eksportører har og vil alltid ha en ulempe i forhold til utenlandske 
konkurrenter når det gjelder transportkostnader til kontinentale kunder. Vi 
kan ikke se noen realistisk situasjon der denne ulempen kan utlignes. Differ-
ansen i lønnskostnader i forhold til lavkostland er også stor. Ethvert foretak er 
derfor avhengig av kontinuerlig videreutvikling av de konkurransefortrinn de 
faktisk har for å sikre høy avkastning på innsatsfaktorene, til tross for høyere 
transportkostnader enn konkurrentene.  
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• Likeledes må transportørene være i stand til å tilpasse sine transportprodukter 
til kundenes behov, også når disse er i mer eller mindre kontinuerlig endring. 
Evnen til endring er for øvrig i seg selv et konkurransefortrinn i en dynamisk 
økonomi, slik at forhold som på kort sikt krever endring, på lang sikt kan 
være det som sikrer foretaket fortsatt konkurranseevne.  

• For å få en bedre forståelse av hvorfor transportmiddelfordelingen i sam-
funnet blir slik den faktisk blir (og hvorfor enkelte synes den er vanskelig å 
påvirke), må vi forstå at  

o avsender og mottaker av godset hver har en rekke produksjons- og 
markedsmessige hensyn å ta, og at disse søkes koordinert på best mulig 
måte gjennom valg av transportløsning. Transportleddet kan derfor ikke 
analyseres isolert fra dette, men må sees som en integrert del av verdi-
skapningsprosessen. 

o transportøren har en rundtursproblematikk å løse. Utførelsen av trans-
porten én veg kan ikke analyseres isolert fra det faktum at transport-
middelet skal returnere til utgangspunktet. 

• Våre case er valgt ut fra et ønske om å vise at det stilles svært strenge krav til  
transporter av gods internt i produksjonssystemer. En viktig årsak til dette er 
at avbrudd i transportkjedene kan medføre produksjonsstans, noe som i 
mange tilfeller vil være svært kostbart. Våre case viser at man ikke kan forstå 
transportbeslutninger uten å ha kunnskap om de premissene de industrielle 
nettverkene arbeider under. Transportaktivitetene reflekterer således både 
produksjons- og forbruksmønstre. 

• Å være en kompetent, norsk vegtransportør er allikevel ingen garanti for å 
oppnå et godt økonomisk resultat. Snarere synes sammenlikningen av drifts-
marginene i transportbransjen og det øvrige landbaserte, ikke-finansielle 
norske næringsliv å vise at vegtransportforetakene blir sittende igjen med en 
mindre ”del av kaka” enn de kundene de betjener. Dette understreker betyd-
ningen av å forstå strukturen i transportmarkedet for å kunne forstå 
fordelingen av de skapte verdiene. 

• Betydningen av forutsigbar transport internt i et produksjonssystem er svært 
høy: Produksjonsstans som følge av mangel på innsatsfaktorer har svært store 
økonomiske konsekvenser. 

• På aggregert nivå – ut fra transport- og varehandelsstatistikk – ser vi at de 
ulike transportformene utgjør svært forskjellige strukturer og løser svært ulike 
transportoppgaver. Gjennomsnittlig transportavstand for de ulike transport-
formene er : 

o Vegtransport: 62 km 
o Jernbanetransport: 308 km (denne er sannsynligvis for lavt estimert, da 

hovedaktøren, CargoNet, stort sett trafikkerer 500-km relasjoner) 
o Sjøtransport: 446 km 
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• 70 prosent av transportmengdene i Norge fraktes kortere enn 30 km. Vi kan 
ikke se noe realistisk alternativ til vegtransport for disse transportene. 

• I valg av case har vi derfor søkt etter transportkjøpere som skal ha sitt gods 
transportert over lengre avstander, og derfor i alle fall i prinsippet har alterna-
tive transportløsninger å velge mellom. 

• Korte avropstider fra kunder, varierende transportvolumer, fragmenterte volu-
mer i henhold til destinasjoner, frykt for brekkasje, ønske om å minimere ka-
pitalbinding i produksjonsvolum og i lagerdrift, var de viktigste kriteriene 
våre samtalepartnere har fremhevet, og som har gjort at de velger vegtrans-
port. Forøvrig argumenterte en vareeier for fordelen ved at man til enhver tid 
kunne ringe sjåføren og finne ut hvor varen befant seg og når den ville være 
fremme, mens en annen fremhevet fordelen ved at man som vareeier slapp å 
høre noe så lenge alt gikk som forutsatt. 

• Ved en tilfeldighet besto våre case av transportører og vareeiere som hadde 
lange samarbeidsforhold bak seg. Alt tyder på at dette har vært av stor betyd-
ning for å utvikle transportløsninger som er tilpasset kundens behov: At trans-
portkjøperen er nøye med å formidle hvilke forpliktelser de er stilt overfor i 
sine leveringsbetingelser og at transportøren er i stand til å innfri disse for-
pliktelsene gjennom å organisere veltilpassede transportløsninger. Vi vil 
derfor understreke at det som kan tjenes på kort sikt ved å kjøpe transport på 
spot-markedet fort kan tapes på lang sikt ved man går glipp av utviklingen av 
et tilpasset transportprodukt. Transportørene vi har samtalt med, har formidlet 
en sterk vilje til å være lydhøre overfor kundenes behov, og én transportør 
føler seg ikke bundet til sin tradisjonelle rolle som lastebileier dersom 
alternative transportmåter skulle vise seg å være å foretrekke. 

• Transportørene i våre case har derfor inngående kunnskap om kundenes 
behov, og er ikke lette å erstatte på kort sikt. Til tross for at transport på 
mange måter er et homogent produkt der priskonkurranse er sterkt frem-
tredende, synes det altså å være muligheter for å spesialtilpasse transport-
løsningene for felles beste. 

• Vareeierne vi har samtalt med kunne i prinsippet ha løst sine transporter 
annerledes, f eks ved overgang til intermodale løsninger. De ulemper dette 
ville ha medført i form av forlenget transporttid, økte lager- og terminal-
kostnader, økt kapitalbinding i ferdigvarer, økt usikkerhet i forhold til 
punktlighet og brekkasje, gjør at vegtransport i dag fremstår som det eneste 
realistiske alternativet for de transportene det her er snakk om. 

• Dersom alternative transportløsninger er fraværende, vil bruken av transport-
avgifter for å ”vri” transportmiddelfordelingen bort fra vegtransport kun 
medføre høyere transportkostnader for vareeierne, uten at det ville medføre 
endring i valg av transportløsninger. 

 


