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Forord 

 

Analysen av muligheter og virkemidler for reduserte klimautslipp i spredt bebygde 
strøk er hovedsakelig basert på to forhold: 

 

- Kartlegging av tilbudt og etterspurt transportkapasitet for stykkgods og 
næringsmidler i 12 geografiske områder i Hedmark og Oppland. 

- Simulering av virkningene av endringer i terminalstrukturen for stykkgods og 
næringsmidler ved bruk av Logistikkmodellen i NTP (Nasjonal Transport Plan). 

  

Prosjektet i Hedmark og Oppland avsluttes i løpet av august med en separat rapport 
til Vegdirektoratet. Logistikkmodellen er ikke tidligere anvendt til denne typen 
beregninger av konsekvenser av detaljerte endringer i terminalstruktur på et så 
detaljert nivå, og beregningene må derfor primært tas som en indikasjon på 
størrelsesorden av potensialene. 
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1. Nåværende næringstransporter 

 

1.1. Transportmønsteret i Norge. 

Lastebilene utgjør ca. 40 % av de samlede utslippene fra veitrafikken i Norge, 
tilsvarende 4 mill. tonn Co2-ekvivalenter per år. Lastebilundersøkelsen (SSB) viser at 
det ble kjørt 15.676 mill. tonnkilometer på landsbasis i 2007, fordelt på fem 
hovedvaregrupper. I perioden 2003-2007 har økningen vært 16,4 %. I gjennomsnitt 
er veksten i biltrafikken sammenfallende med veksten i fastlands-BNP. To 
hovedvaregrupper representerer 63 % av antall kjørte tonnkilometer: 

- Næringsmidler og fôr 27 % 
- Stykkgods, metallprodukter og bearbeidede varer 36 %. 

Som hovedregel transporteres disse varegruppene fra et nasjonalt 
distribusjonssenter i Osloregionen eller i Sør-Skandinavia og direkte til kundene. Når 
avstanden er mer enn ca. 250 km til mottakerne utføres vanligvis mellomtransporter, 
dvs. at varene leveres til en godsterminal for omlasting til en annen lastebil i lokal 
distribusjon. I andre tilfeller fremføres containeren om natten til et avtalt droppunkt, 
og spredningen foretas neste dag fra samme container av en ny sjåfør. 
Mellomtransportene kan foretas med både bil, båt og bane, avhengig av kravene til 
varefremføringen (tid, kvalitet, kostnader). For tørrvarer utføres transportarbeidet som 
regel av en tredje parts leverandør. For produkter med spesielle krav til holdbarhet og 
leveringsevne er det ofte egne medarbeidere hos grossisten eller produsenten som 
transporterer varene til de viktigste kundegruppene. 

 

1.2.  Distribusjonsnettet. 

Antall terminaler og distribusjonsruter fastsettes primært av antall kunder og deres 
behov. Med kunder menes her alle mottakere og avsendere av varer. Kjedesentraler 
og samtransportører med mange kunder i sitt distribusjonsområde har kortere 
avstand mellom godsterminalene og flere ruter enn konkurrentene. I Hedmark og 
Oppland har for eksempel Asko (Norgesgruppen) godsterminaler i Brumunddal og på 
Leira, mens de andre dagligvarekjedene (Coop, Ica og Rema) betjener de to fylkene 
fra terminaler i Osloregionen. Dette skyldes at Asko har flest utsalgssteder i 
Innlandet, og mange kunder utenfor hovedfartsårene. 

De fleste godsterminaler er omlastingssentre av emballert stykkgods, som paller og 
kartonger (såkalte crossdocking terminaler). Pakkingen av kundeordrer (F-pak eller 
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D-pak) skjer i økende grad i de store logistikksentrene i Osloregionen eller der varen 
produseres.  

 

1.3. Utnyttelse av transportmidlene. 

Kjøperne av transporttjenester optimaliserer lastutnyttelsen til egne kunder. 
Samarbeid med andre skjer når lastebilen ikke har full beskjeftigelse med egne 
kunder innenfor en ordinær arbeidsdag. Kjøreavstanden er direkte avhengig av 
lastutnyttelsen og antall kunder i transportområdet.  

Selv i små lokalsamfunn har butikkene i detaljhandelen 2-4 ulike varetransporter per 
dag (ISSN 1890-24, april 2008: Antall leveranser og lossetider – studie av 
varetransport i byområder). Ferske varer leveres 2-6 ganger per uke, som post, 
pakker, aviser, ukeblader, brødvarer, meieriprodukter, frukt/grønt, mineralvann etc. I 
tillegg til detaljhandelen vil også de andre mottakerne ha varene brakt til døra, som 
skoler, barnehager, gårdbrukere, håndverkere og offentlige institusjoner. Forskjellige 
transportnettverk benyttes, slik at et betydelig antall varetransporter må til i løpet av 
en uke for å betjene et lokalsamfunns behov for varer og tjenester.  

Varene leveres eller hentes innenfor avtalte tidsluker, etter avtale med 
oppdragsgiver. En stadig større del av varetransportene foregår på nettene eller tidlig 
på morgenen, slik at varene leveres ved arbeidsdagens begynnelse for mottakeren.  

 

 

2. Fra optimalisering av kjøretøyet til optimalisering av varetransportene. 

 

2.1. Undersøkelsen i Hedmark og Oppland. 

Undersøkelser fra 12 forskjellige geografiske områder i Hedmark og Oppland viser at 
tilbudt transportkapasitet er vesentlig høyere enn hva brukerne faktisk har behov for, 
målt i gjennomsnittlige godsmengder til distribusjonsområdene. Dette gjelder både 
lastutnyttelse og transportfrekvens. Godsmengdene tilsier at én lastebil er tilstrekkelig 
for frakt av varer til bygder og mindre tettsteder utenfor hovedfartsårene der hvor det 
nå kjører fire lastebiler. Blant samtransportørene i regionen er det stor forståelse for 
at denne overkapasiteten er både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk 
ulønnsom. Fem konkurrerende stykkgodstransportører betjener samme geografiske 
område flere ganger per uke med egne transporter, uten koordinering av 
transporttilbudet. For alle de 12 områdene er retningsbalansen skjev. Varebehovet til 
området er vesentlig høyere enn varebehovet fra området. Den skjeve 
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retningsbalansen for forbrukergods innebærer at overkapasiteten er langt høyere enn 
1:4 ved returfrakt i spredt bebygde strøk. 

 

2.2. Demografiske forhold. 

I Hedmark og Oppland har stykkgodstransportørene valgt å samarbeide om 
distribusjon i områder med lange avstander og lite godsgrunnlag. Samarbeidet 
gjelder fortrinnsvis kommuner med sentralitet 0 eller 1, dvs. i kommuner som har sitt 
befolkningstyngdepunkt mer enn 45 minutters reisetid fra by med minst 5000 
innbyggere. Det er mest aktuelt å samarbeide om distribusjon utenfor 
influensområdet fra Osloregionen, som i Nord-Gudbrandsdal, Nord-Østerdal og 
Trysil/Engerdal. I Hedmark og Oppland har 21 av 45 kommuner sentralitet 0.  

Også for distribusjon i kommuner med sentralitet 2 og 3 kan samtransport være 
aktuelt dersom kommunene i området har et stort geografisk omland med lite 
godsgrunnlag. I Hedmark og Oppland planlegges et felles droppunkt på Dokka, selv 
om området kan betjenes fra Oslo eller Mjøsbyene. Årsaken er lange transportruter 
med spredt bebyggelse i nærområdet (Torpa, Snertingdal, Etnedal, Land). 

Norge har 220 kommuner med mindre enn 5000 innbyggere. 249 kommuner har 
sentralitet 0 eller I. Her bor 15 % av befolkningen på 68 % av Norges areal på 
fastlandet. I løpet av de neste 20 årene forventes andelen å synke til 12 % (kilde: 
SSB). I tillegg pågår en kontinuerlig nedbygging av dagligvareindustrien og 
godsterminalene i disse kommunene. Uten offensive virkemidler vil antall 
tonnkilometer ved varefremføring til disse kommunene øke kraftig i årene fremover. 

 

2.3.  Metodikk for potensialberegning ved økt samtransport. 

Ved hjelp av Logistikkmodellen utviklet for  NTP Analyse har vi beregnet effekten av 
samtransport fra 34 bygdebyer i Norge. Logistikkmodellen er en matematisk modell 
som benyttes til blant annet å beregne effekten av endringer i terminalstruktur, 
varesammensetning og valg av transportmidler. Modellen fanger opp 
transportendringer mellom kommuner, men ikke internt i kommunen dersom 
bygdebyen i kommunen er et terminalpunkt. For store kommuner som Trysil er de 
interne avstandene betydelige, men neppe vesentlige for denne analysen. 

Logistikkmodellen tar utgangspunkt i den for transportbrukereb gunstigste løsningen 
med hensyn til totale logistikkostnader, uavhengig av miljø eller andre hensyn. I 
virkeligheten er det grunn til å anta at transportkjøperen etter hvert vil kunne godta er 
noe høyere økonomisk vederlag for miljøvennlig transport. Potensialet for sparte 
utslipp kan derfor være noe høyere enn hva som fremkommer av 
modellberegningene. 
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Effekten beregnes ved simulering av at terminalpunkter tillates/ikke tillates brukt for 
omlasting. Logistikkmodellen beregner virkningene for hele forsyningskjeden, og ikke 
bare for sluttbrukerdistribusjonen. Det kan innebære at gevinsten ved lokal samlast 
fra et felles distribusjonspunkt elimineres gjennom økt transport til terminalpunktet, 
eller at gevinsten forsterkes i hele kjeden. Modellen kan ikke identifisere virkningene 
for hvert ledd, men kun i forsyningskjeden som helhet. 

 

2.4. Terminalstruktur.  

Vi har beregnet effekten av samlast til/fra bygdebyer med et stort geografisk omland 
som samtidig antas å ha et beskjedent godsgrunnlag. Bygdebyene kjennetegnes av 
følgende faktorer: 

  
- De er et naturlig sentrum for omkringliggende kommuner med lav sentralitet. 
- De er knutepunkter med god infrastruktur (transportårer, godsterminaler og 

konkurrerende transportører). 
- Omlandet som betjenes har store geografiske avstander. 
- Knutepunktet kan i stor utstrekning samlaste mellom forskjellige 

transportmidler (lastebil, båt, bane), eller utvikles i intermodal retning. 
 

I modellen er samordnet lastebiltransport av stykkgods og næringsmidler beregnet 
til/fra 18 terminalpunkter uten båt/bane terminal, der de fleste er i innlandet: 

- Østlandet: Notodden, Ringerike (Hønefoss), Gol, Nordre Land (Dokka), 
Brumunddal, Sel (Otta), Kongssvinger, Åmot (Rena), Tynset og 
Trysil. 

- Øvrige: Kvinesdal, Voss, Førde, Stryn, Røros, Steinkjer, Evenes (Bogen)  
og Tana. 

I scenario 1 er samordning av veitrafikken til/fra disse terminalpunktene beregnet. 
Dette er gjort ved vi har åpnet opp for ”vei-vei” terminaler på disse stedene. I tillegg 
har vi i dette scenariet også åpnet for at flere eksisterende lokale vei-terminaler i 
distriktene kan benyttes i modellen. 

10 av 18 terminaler ligger ved et jernbanespor, der det tidligere var (eller fortsatt er) 
skiftespor og anlegg for mottak av godstog. I scenario 2 har vi derfor beregnet det 
sparte potensialet ved gjenåpning av disse baneterminalene, der det åpnes for at 
deler av veitrafikken kan overføres til jernbane i 2020 og 2030. Det er forutsatt at 
terminalkostnadene for jernbanen ved de gjenåpnede terminalene vil være som i 
jernbanenettet for øvrig.  
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I tillegg til 18 vei-vei terminaler er det 16 eksisterende intermodale terminaler i dag 
som betjener spredt bebygde strøk og der godstrafikken på vei kan samordnes mer 
fra et felles knutepunkt. Disse terminalene er: 

- Sørlandet:  Kristiansand (mot indre deler av Agder). 
- Vestlandet: Haugesund, Sogndal, Åndalsnes. 
- Trøndelag: Orkanger, Namsos. 
- Nord-Norge: Brønnøysund, Mosjøen, Mo i Rana, Bodø, Narvik, Hadsel   

                      (Stokmarknes), Finnsnes, Tromsø, Alta og Kirkenes. 

I scenario 2 er åpnet for at deler av veitrafikken kan overføres til intermodal transport, 
enten med båt eller bane. Det forutsettes at også terminalkostnadene ved 
sjøtransport for de nye mulighetene er sammenlignbare med eksisterende havner.  

 

2.5. Utvalget av varegrupper. 

Logistikkmodellen inneholder 32 varegrupper. I analysen av potensialet for 
samtransport i distrikts-Norge er 11 varegrupper inkludert: 

- Matvarer konsum 
- Drikkervaer 
- Fersk fisk 
- Frossen fisk 
- Bearbeidet fisk 
- Termo innsatsvarer 
- Termo konsumvarer 
- Stykkgods, høyverdivarer 
- Stykkgods, byggevarer 
- Diverse stykkgods, konsumvarer 
- Trykksaker 

Disse varegruppene distribueres som stykkgods, dvs. at varegruppene kan 
samlastes og hver mottaker/avsender ofte har for lite gods til å fylle lastebilen alene. I 
modellen optimaliseres imidlertid skipningstørrelsene ut fra hva som er mest 
økonomisk for transportbrukeren. 

 

 

3.   Resultatet av modellberegningene. 

 

3.1.   Beregning av potensialet for reduserte utslipp. 
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På bakgrunn av valgt terminalstruktur, valgt varegruppesammensetning og 
sammensetningen av transportmidlene er følgende scenarier testet i 
Logistikkmodellen: 

 

- Transport som i dag (as-is). 
- Samordning av lastbiltrafikken til/fra 34 bygdebyer som forutsettes å betjene 

geografiske områder med et beskjedent godsgrunnlag (lav sentralitet) – 
scenario 1. 

- Som foregående alternativ, men slik at en gitt andel av lastebiltrafikken til/fra 
26 av de 34 bygdebyene kan overføres til båt eller bane i 2020 og 2030 – 
scenario 2. 
 

De to hovedvaregruppene stykkgods og næringsmidler representerer 63 % av antall 
tonnkilometer, jfr. punkt 1.1. Disse hovedvaregruppene inneholder også transport av 
industriprodukter, avfallsprodukter og andre ferdigvarer som ikke distribueres som 
stykkgods, men mer som partilast med liten mulighet for samlast med andre 
varegrupper. Utvalget av varegrupper med typiske karakteristika for samlast antas å 
representere halvparten av godsvolumet i de to hovedvaregruppene, dvs. 30 % av 
totalt antall tonnkilometer med lastebil. 

 Distribusjonen via de 34 terminalene forutsettes å betjene ca. 20 % av 
godsgrunnlaget for lastebiltransport (ut over egne kommuner). Terminalene ivaretar 
15 % av befolkningen som bor i kommuner med lav sentralitet, samt noen kommuner 
med sentralitet 2. For kommuner med et høyere næringsgrunnlag er det et begrenset 
grunnlag for samtransport på kort sikt, da hver transportkjøper kan fylle bilen med 
varer til/fra egne kunder med relativt korte kjøreavstander.  

Kommuner med lav sentralitet har et lavere godsgrunnlag per innbygger enn 
kommuner med høy sentralitet, men transportavstandene er lenger. Det antas at 
distribusjonen til/fra terminalene i bygdebyene representerer 20 % av befolkningen 
og 25 % av antall kjøretøykilometer. 

Lastebilundersøkelsen for 2007 viste en gjennomsnittlig kjørelengde per tonn på 120 
km for næringsmidler eller stykkgods. Det forutsettes at en lastebil i distrikts-Norge 
som frakter stykkgods og næringsmidler (eks. fisk) kjører 300 km per dag (69.000 km 
per år), med en gjennomsnittlig lastemengde på 2,5 tonn (7,5 tonn ved lasting og lite 
retur fra distribusjonsområdet). Det gir følgende summering av antall kjørte kilometer 
som omfattes av beregningen i basis-scenariet:  

- (15.600 mill. tonnkm x 0,2*0,25)/2,5 = 312 mill. kjøretøykilometer.  
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I logistikkmodellen er det for de aktuelle varegruppene beregnet ca. 1200 mill. 
kjøretøykm (totalt sett). Tiltakene har imidlertid stort sett bare effekt for transportene 
til/fra distriktene, som i så måte vil utgjøre ca. 25 % av de totale kjøretøykm i 
modellen. Den relative effekten for de berørte transporter blir derfor ca. 4 ganger 
større enn den relative effekten på totalnivå.  

 

3.2. Potensialet for reduserte Co2 utslipp ved samordnet lokal distribusjon. 
 
 

I scenario 1 ligger samordningsgevinsten primært i avstandene som kjøres fra den 
lokale omlastingsterminalen og til kundene i kjørerutens distribusjonsområde. Ifølge 
Lastebilundersøkelsen for perioden 2003-2007 utgjør transportene innen stykkgods 
internt Hedmark og Oppland ca. 20 % av godstrafikken i tonnkilometer, mens 80 % er 
kjøring til/fra destinasjoner i Hedmark og Oppland og til andre fylker.  På grunnlag av 
disse opplysningene er det forutsatt at godstrafikken for lokal distribusjon til/fra 
terminaler i bygdebyene i gjennomsnitt utgjør 20 % av transportarbeidet.  
 
Ved innføring av de nye vei-vei terminalene vil vi i tillegg til direkte effekter på antall 
kjøretøykm også få vridninger i kjørte km med store og små biler. Effekten på utslipp 
hvis legger den faktiske sammensetning av bilparken til grunn vil derfor være noe 
større enn den som fremkommer basert på bruk av en gjennomsnittsverdi pr 
kjøretøykm 

Simuleringen av samordnet lastebiltrafikk til/fra 34 bygdebyer og omkringliggende 
distrikter viser at ca. 7 mill. kjøretøykilometer kan spares iscenario 1. Siden 
Logistikkmodellen er basert på optimalisering av bedriftsøkonomisk lønnsomhet vil 
logistkkkostnadene også gå ned.  

For 2030 er det reduserte utslippspotensialet vesentlig lavere enn for 2020. Det 
skyldes forutsetningene om mindre utslipp pr km i 2030 i SFT’s forutsetninger: 

 



Scenario 1 - samlast lokal distribusjon Reduksjon 2020 Reduksjon 2030

Reduksjon antall kjøretøykilometer 7,415,718           7,415,718            
Kg Co2 per km 0.654 0.597
Reduksjon Co2 (kg) 4,849,880           4,427,184            
Kg Nox per km 1.586 1.035
Reduksjon Nox (kg) 11,761,329         7,675,268            
Reduksjon PM10 per km 0.0204 0.0091
Reduksjon PM10(kg) 151,281              67,483                 

Antall kjøretøykm 2020/2030 i varegrupper (totalt) 1,205,076,457    

Estimert ant. kjøretøykm som berøres av tiltakene i 
2020 og 2030 til/fra distrikter) 301,269,114       

 NB: Samme 
prognose benyttet 
for 2030 som 2020 

Reduksjon av berørt trafikk  i % 2.5 %  

 

En 18-pallers lastebil med 290 HK motor bruker i dag 2,2 liter diesel per mil i 
gjennomsnitt. En semitrailer med 480 HK motor bruker 3,9 liter diesel per mil i 
gjennomsnitt ved kjøring på Østlandet (10 % høyere ved kjøring til Vestlandet). Det 
gir et gjennomsnittlig forbruk på 3,0 liter per lastebil. Det er ca.50/50 fordeling av 
antall lastebiler for denne type distribusjon. Co2-utslippet vil da bli 807 gram per 
kilometer (www.energilink.tu.no). I beregningen av klimagevinsten i skjemaene er 
imidlertid de offisielle kriteriene benyttet; 0,654 gram per kilometer i 2020 og 0,597 
gram i 2030. Ved implementering av økt samlast vil sannsynligvis den 
gjennomsnittlige bilstørrelsen i lokal distribusjon bli redusert, samtidig som andelen 
biodrivstoff øker.  

 

3.3. Effekten av økt intermodal trafikk til/fra bygdebyene (scenario 2). 

Her har vi forutsatt at to tiltak iverksettes: 

- Nedlagte godsterminaler for banetransport gjenåpnes for trafikk, og det åpnes 
for at veitrafikken i 2020 til/fra terminalpunktene kan overføres til bane når 
dette er mest kostnadseffektiv. 

- Det åpnes for økt bruk av godsterminalene for sjøtransport og gods kan 
eventuelt overføres fra vei til sjø hvor dette er mest kosntadseffektiv. 

Dette gir effekter på hele vareveien fra dør til dør. Ikke bare vil de inngående 
transportene til terminalpunktet blir mer miljøvennlig, men bruk av et felles 
terminalpunkt vil også øke samlasten videre.  
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Scenario 2 - mer trafikk på båt og bane Reduksjon 2020 Reduksjon 2030

Reduksjon antall kjøretøykilometer 35,499,283         35,449,283          
Kg Co2 per km 0.654 0.597
Reduksjon Co2 (kg) 23,216,531         21,163,222          
Kg Nox per km 1.586 1.035
Reduksjon Nox (kg) 56,301,863         36,690,008          
Reduksjon PM10 per km 0.0204 0.0091
Reduksjon PM10(kg) 724,185              322,588               

Antall kjøretøykm 2020/2030 i varegrupper (totalt) 1,205,076,457    

Estimert ant. kjøretøykm som berøres av tiltakene i 
2020 og 2030 til/fra distrikter) 301,269,114       

 NB: Samme 
prognose benyttet 
for 2030 som 2020 

Reduksjon av berørt trafikk  i % 11.8 %  

 

Innen 10-20 år forventes både båt og jernbane å bli mer konkurransedyktige for 
transporter av enhetslaster ned mot 200 km (over 500 km i dag). Terminalstrukturen 
bør derfor tilrettelegges for samdrift med lastebil i videre lokaldistribusjon.  

 

3.4. Nærmere beskrivelse av effektene i scenario 2. 

Gjenåpning av  jernbaneterminaler og tilrettelegging av flere intermodale 
sjøterminaler må ses i et langsiktig perspektiv. Effekten er imidlertid absolutt 
interessante. Overført mengde til jernbane i dette scenariet er ca. 380.000 tonn i 
2020, tilsvarende ca. 60.000 TEU’s med dagens lastutnyttelse. 

 

3.5. Realisering av potensialet i Hedmark og Oppland. 

I Hedmark og Oppland er samlast beregnet fra 7 distribusjonspunkter; Dokka, 
Brumunddal, Otta/Lom, Rena, Tynset, Trysil og Kongsvinger. Med unntak av Trysil 
og Lom ligger samtlige langs en jernbanelinje hvor det tidligere var en godsterminal 
for banetransport. I prosjektet som pågår er samtransportørene enige om å samlaste 
fra Dokka, Otta/Lom, Rena og Trysil. En felles løsning for Finnskogen (Kongsvinger) 
og Nord-Østerdal (Tynset) er ikke like enkelt å få til. Årsaken er at Finnskogen både 
betjenes fra terminaler i Oslo-området og i Mjøs-området, mens Nord-Østerdal både 
betjenes fra Otta, Mjøs-området og fra Røros eller Trondheim. Tilrettelegging for 
samlast gjennom offentlige virkemidler vil påvirke vareveiene til transportkjøperne. 

Samdistribusjon fra godsterminalene i Brumunddal er heller på dagsorden i første 
omgang, selv om de fleste aktørene har terminaler i samme område. Det er kort 
avstand til kundene i Mjøsområdet, og hver konkurrent har god kapasitetsutnyttelse i 
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egen regi. Ved en felles godsterminal for bil og bane kan imidlertid situasjonen bli 
annerledes.  

 

4. Barrierer for gevinstrealisering 

 

4.1.  Erfaringer. 

Det finnes mange eksempler på samarbeid mellom konkurrerende og/eller 
komplementære forsyningsnettverk på enkeltruter og ad-hoc basis, men få 
eksempler av mer strategisk karakter. Alle er tuftet på anvendelse av en felles 
omlastingsterminal, fremfor en transportrute som henter varer ved flere terminaler. 
Distribusjonen av ferske landbruksprodukter var et strategisk produsentsamarbeid 
mellom Tine, Gilde, Gartnerhallen (Bama) og Prior. Dagligvarekjedene har gradvis 
overtatt denne distribusjonen i egen regi. I Nord-Norge har man kommet lengst med 
samarbeid mellom konkurrerende forsyningsnettverk. For at samarbeid skal 
realiseres og samfunnsøkonomiske gevinster høstes er det to avgjørende 
forutsetninger som må innfris: 

- Konkurrentene må ha tillit til hverandre og fokusere på mulighetene ved 
samtransport (legge forholdene til rette i informasjonsutveksling og fysisk 
infrastruktur). 

Det er også noen kritiske suksessfaktorer for at samarbeidsordninger skal bli varige: 

- Det må være tydelige samhandlingsprosesser mellom partene, spesielt ved 
avvikshåndtering. 

- Transportøren må være nøytral i forhold til sine oppdragsgivere. 

- Det må være en god dialog med kundene i gjennomføringsfasen. 

 

Samlokalisering av terminaler er ikke alene nok for å oppnå samdistribusjon. I Nord-
Norge er det flere eksempler på samlokalisering av konkurrenter og full konkurranse 
om distribusjonen, også i spredt bebygde områder. 

 

4.2. IT infrastruktur og utveksling av informasjon. 

I tillegg til tillit og en tilrettelagt infrastruktur for samtransport må det også være 
kunnskap om konkurrentenes godsvolumer i de aktuelle områdene. I Hedmark og 
Oppland har ingen av de frittstående transportørene statistisk informasjon om 
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godsvolumene på kunde- eller postnummernivå. Lastelister per transportsone ble 
daglig mottatt fra oppdragsgiver. Disse listene dannet grunnlaget for fyllingsgraden 
på lastebilen og kjørerutene.  

Sammenstilling av godsvolumene i et geografisk område må derfor foretas hos 
transportkjøperne, som samlastere, produsenter og grossister. Det er fortsatt et 
stykke frem før fremføringsbehovene fra flere aktører kan sammenstilles daglig i et 
felles bestillingssystem for koordinerte transporter påfølgende dag. Begrensningene 
er både IT-løsningene og manglende standardisering av kollistørrelser, varemerking, 
dokumenter etc. For samdistribusjon av medieprodukter fra trykking til levering er det 
utviklet moderne IT løsninger med offentlig støtte. Både innen transportnæringen og 
de fleste andre bransjer er det imidlertid mest fokus på proprietære løsninger, og ikke 
samhandling med konkurrerende og/eller supplerende transportnettverk. 

I Hedmark og Oppland sier transportkjøperne av ”vi skal konkurrere om 90 % av 
markedet og samarbeidet om varefremføring til 10 %.” Hittil har ikke samarbeid vært 
på dagsorden, verken hos aktørene i næringslivet eller hos myndighetene. 
Erkjennelsen av behovet for samarbeid og nye løsninger vokser imidlertid frem i takt 
med nye økonomiske og miljømessige utfordringer. 

 

 

4.3. Konkurranselovgivningen. 

Konkurranselovens paragraf 10 tillater samarbeid mellom konkurrenter når dette er 
samfunnsøkonomisk lønnsomt, og når kunden får en andel av gevinsten. Kunden må 
også ha frihet til å velge andre løsninger. Vår oppfatning er at samarbeid om 
varefremføring i distrikts-Norge i de fleste tilfeller vil ligge innenfor lovens krav. 
Markedet for næringstransporter er både stort og internasjonalt, med mange 
frittstående aktører. Barrierene for nye konkurrenter er lave. Lokal distribusjon utgjør 
også en marginal andel av prisfastsettelsen til sluttkundene. 

 

5. Forslag til virkemidler 

 

5.1.  Kortsiktige tiltak (0-5 år). 

I prinsippet er det tre typer tiltak som kan iverksettes: 

1. Bistand til analyser for kartlegging det teoretiske og realiserbare 
samlastpotensialet i ulike regioner, inkl. bistand til implementering av tiltak. 

2. Støtte til utvikling av IT infrastruktur i transportbedriftene. 
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3. Støtte til gjennomføring av samtransporttiltak mellom konkurrerende og/eller 
komplementære transportnettverk. 

Det viktigste tiltaket på kort sikt er å få samarbeid om transport på dagsorden blant 
transportkjøperne av eksterne transporttjenester. Potensialet for gevinstrealisering 
må markedsføres, slik at det når opp i konkurransen med andre prioriterte tiltak hos 
transportkjøperne (samlastere, produsenter, grossister). Fokus må utvikles fra 
lastutnyttelse og kostnader per transportrute til fremføringskostnader per 
tonnkilometer (inkl. miljøkostnader).  

I dagens situasjon er en ekstern fasilitator eller prosjektleder en forutsetning for å 
utvikle relasjoner og identifisere gevinstpotensialet ved samarbeid mellom 
konkurrenter i kommuner med lav sentralitet. Etter hvert som gevinster realiseres vil 
interessen øke hos aktørene. Partene i mulige samarbeidsrelasjoner har også 
separate interesser ut over sparte tonnkilometer. Da Norgesgruppen i fjor høst ville 
overta Tines distribusjon av ferske meieriprodukter til kjedens utsalgssteder i Agder, 
var Matdepartementet raskt ute med å etablere et prosjekt i regi av NILF (Norsk 
institutt for landbruksøkonomisk forskning) for å vurdere konsekvensene for den 
øvrige distribusjonen av meieriprodukter i Norge.  

Erfaringene tilsier at konkurrenter først vil samarbeide i mindre strategiske områder, 
dvs. om lokaldistribusjon i områder med lav sentralitet (scenario 1).  I vår analyse har 
vi forsiktig anslått at 40 % av miljøpotensialet i dette scenariet kan innfris innen fem 
år og med moderate virkemidler. Vi foreslår samme konsept som et Enøk-fond, men 
her med betegnelsen Transøk-fond. Det er en rekke interessenter som ønsker mer 
samtransport i sitt geografiske område, ut over transportkjøpere og transportbransjen 
selv. Dette er nye eksempler fra de siste månedene: 

- Trondheim bystyre: 25 % færre næringstgransporter i byen. 
- Folldal handelsstandsforening: Henvendelse til transportørene om samlast. 
- Vinmonopolet: Henvendelse til distributørene om samlast, i første rekke til 

distrikts-Polene. 
- Bankforeningen: Henvendelse til vaktselskapene om samtransport av penger 

til minibankene. 

Hensikten med et Transøk-fond er å kartlegge og delvis utløse det eksisterende 
potensialet for samtransport – før myndighetene får tilrettelagt utviklingen i retning av 
mer miljøvennlige transporter. 

 

5.2. Tiltak på mellomlang sikt (3-10 år). 

Vi antar at det etter hvert vil vokse fram en sterk bevisstgjøring hos myndighetene og 
befolkningen angående hvilke miljøvirkninger som samferdsel, industri og handel har 
for det lokale og globale klimaet. Lokale miljøregnskap vil vokse frem, og 
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kommunene vil bli belønnet for å optimalisere sin ressursbruk av fossil energi.  
Utslipp fra transport vil flytte seg fra faglig interesse til almén, offentlig interesse. 
Myndighetene gir støtte til etablering av IT infrastruktur som kontrollerer og 
koordinerer all samferdsel. Full kapasitetsutnyttelse i godstransportene anses som 
selvsagt. Optimalisering av antall tonnkilometer er sammen med høy 
leveringssikkerhet det viktigste konkurransefaktoren mellom transportørene. 

I denne perioden gir myndighetene støtte til lokal forvaltning som gjennomfører 
upopulære tiltak for å redusere egne miljøutslipp, herunder mer effektiv 
godstransport. Ytterligere 40 % % eller 2000 tonn Co2-ekvivalenter av antatt, 
realiserbart gevinstpotensial innen lokal distribusjon innfris, primært gjennom 
kommunale eller fylkeskommunale tiltak (scenario 1). De offentlige virkemidlene for 
realisering er beskjedne, fordi lave miljøkostnader har blitt en avgjørende 
konkurransefaktor mellom aktørene. 

 

5.3.  Tiltak på lang sikt (til 2030). 

Kapasiteten for godstransport med båt og bane er tilfredsstillende. Kostnadene for 
veitransport har skutt i været. Både båt og bane blir gradvis mer konkurransedyktige 
for næringstransporter ned mot 200 km. Gjennom en mer aktiv regional eller statlig 
arealpolitikk tilrettelegges næringsklynger med tilhørende logistikkfunksjoner.  

Klimapotensialet i scenario 2 settes skikkelig på dagorden gjennom en aktiv 
arealpolitikk og støtte til felles terminalstruktur i bygdebyene. Myndighetene verken 
eier eller driver terminalene selv, men bistår med støtte til investeringer og drift i en 
overgangsfase. 

 

6. Gevinster ut over sparte miljøkostnader 

 

6.1.  Verdivurdering. 

I tillegg til redusert global og lokal forurensning vil økt samtransport med lastebil i 
spredt bebygde strøk gi følgende gevinster for samfunnet og næringslivet: 

- Lavere ulykkeskostnader, kr. 0,29 per km. 
- Lavere slitasjekostnader på infrastruktur, kr. 1,32 per km. 
- Lavere støykostnader, kr. 0,59 per km. 
- Lavere transportkostnader, kr. 16,00 per km (ved bortfall). 

Nivået for de samfunnsøkonomiske gevinstene er mottatt av TØI, som igjen baseres 
på ECON-rapport 2003-054. Den bedriftsøkonomiske bortfallsgevinsten ved redusert 



transport i spredt bebygde strøk er fastsatt i samarbeid med transportørene i 
Hedmark og Oppland. 

Lavere støykostnader gjelder primært byområder, slik at vi har sett bort fra disse i 
scenario 1. Dersom en større andel av varene fraktes til knutepunktene med båt eller 
bane (scenario 2), så er imidlertid reduserte støykostnader i mellomtransportene 
langs hovedfartsårene vesentlige. Lavere transportkostnader gjelder scenario 1. Ved 
overføring av gods til båt og bane forventes likt kostnadsnivå for transportmidlene, 
slik at det i første rekke er en samfunnsøkonomisk gevinst som oppnås. 

 

6.2. Beregning av nytteeffektene. 

I de skjematiske oppstillingene er potensialet for sparte utslipp fordelt på følgende 
måte: 

- Reduserte utslipp ved samordning av lastebiltransportene til/fra 34 
terminalpunkter i distrikts-Norge (scenario 1) = gevinstpotensial ved redusert 
lokal distribusjon i spredt bebygde strøk.  

- Reduserte utslipp ved økt transport med båt og bane til/fra de 34 
knutepunktene (scenario 2) = gevinstpotensial ved overføring av 
mellomtransportene til mer miljøvennlig transport. 

Dette er noe forenkling av virkeligheten (scenario 2 også vil påvirke scenario 1). 
Potensialet for gevinstrealisering ut over lokale og globale utslippsreduksjoner er 
beregnet på følgende måte: 

Scenario 1 - samlast lokal distribusjon Nøkkeltall 2020 Nøkkeltall 2030

Reduksjon antall kjøretøykilometer på bil 7,415,718           7,415,718            
Lavere ulykkeskostnader per km 0.29 0.29
Sparte kostnader ulykker 2,150,558           2,150,558            
Lavere slitasjekostnader infrastruktur per km 1.32 1.32
Sparte slitasjekostnader infrastruktur 9,788,748           9,788,748            
Sparte bedriftsøkonomiske kostnader 118,651,488       118,651,488        

Sum nytteverdi ut over miljøgevinstene 130,590,794       130,590,794         

 

For scenario 2 er nytteverdi av økt bedriftsøkonomisk nytteverdi beregnet ut fra 
differensen mellom bortfallkostnader på vei, og økte kostnader på jernbane. 
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Scenario 2 - mer trafikk på båt og bane Nøkkeltall 2020 Nøkkeltall 2030

Reduksjon antall kjøretøykilometer på bil 35,499,283         35,449,283          
Lavere ulykkeskostnader per km 0.29 0.29
Sparte kostnader ulykker 10,294,792         10,280,292          
Lavere slitasjekostnader infrastruktur per km 1.32 1.32
Sparte slitasjekostnader infrastruktur 46,859,054         46,793,054          
Lavere støykostnader per km 0.59 0.59
Sparte støykostnader 20,944,577         20,915,077          
Sparte bedriftsøkonomiske kostnader (bortfall bil - økning jernbane) 443,678,530       443,678,530        

Sum nytteverdi ut over miljøgevinstene 521,776,952       521,666,952         

 

7. Samlet kost/nytte vurdering. 

7.1.  Oppsummering. 

Realiseringen av økt samtransport mellom konkurrerende og/eller supplerende 
transportnettverk ved distribusjon i distriktene kan gi 120 mill. kroner i 
bedriftsøkonomisk gevinster i 2020, i tillegg til samfunnsøkonomiske og miljømessige 
gevinster. Både psykologiske og praktiske barrierer må imidlertid overvinnes for at 
samtransport kan finne sted, i tillegg til at både IT infrastruktur og fysisk infrastruktur 
må utvikles med sikte på mer effektive transporter.  

Myndighetene bør ta i bruk nye virkemidler for å stimulere til samarbeid og utvikling i 
transportbransjen. Hensikten er i første rekke å legge forholdene til rette for 
samtransport og bringe temaet høyere opp på dagsorden i næringslivet. Kostnadene 
for samtransporttiltak (kalt TRANSØK) er beskjedne i forhold til andre virkemidler. 
Det antas at de berørte partene etter hvert selv realiserer samfunnsøkonomiske 
gevinstene når de samtidig ser at dette fører til reduserte bedriftsøkonomiske 
kostnader og mer fornøyde transportbrukere. Offentlige virkemidler på kort sikt kan 
være: 

- Støtte til tiltak for å få samtransport mellom konkurrenter eller supplerende 
varetransportører på dagsorden. 

- Støtte til IT investeringer for å kunne samordne godsvolumene i et distrikt. 

- Støtte til pilotprosjekter for å beregne og følge opp gevinstene ved 
samtransport. 

 

Kostnadene ved scenario 2 er vesentlig høyere, men det er også mulighetene. 
Eventuell ressursbruk for reetablering av gamle godsterminaler må også ses i 
sammenheng med jernbanens totale fremføringskapasitet og konkurranseevne med 
andre transportmidler på kortere avstander enn 200 km.  
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