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FORORD
Transportetatene fikk 31. januar 2006 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Fiskeri- og
kystdepartementet å utarbeide et forslag til Nasjonal transportplan 2010-2019. Etatenes
forslag vil være et grunnlagsdokument for regjeringens arbeid med stortingsmelding om
Nasjonal transportplan 2010-2019. Regjeringen ønsker å legge fram stortingsmeldingen ved
årsskiftet 2008-2009.
Dette arbeidsdokumentet er laget på oppdrag fra den tverretatlige styringsgruppen for
Nasjonal transportplan (NTP) og inngår som grunnlag for de statlige transportetatenes videre
arbeid med Nasjonal transportplan 2010-2019.
Utenlandskorridorprosjektet har med basis i retningslinjene for transportetatenes og Avinor
AS sitt arbeid med Nasjonal transportplan 2010 – 2019 blitt bedt om å ; ”... komme med en
beskrivelse av viktige utenlandsforbindelser og den betydning disse har for transport og
trafikk på norsk område.” Arbeidsgruppen skulle videre se på trender og utviklingsmønstre i
forbindelse med problemstillinger knyttet til utenlandskorridorene.
Arbeidet med utenlandskorridorene vil bli fulgt opp av en nasjonal korridorutredning hvor
fokus i første rekke vil være på det innenlandsk transportnettet, men hvor en også ser på
integrasjonen mellom de innenlandske og de utenriksrettede transportkorridorene. Denne
rapporten har derfor vært avgrenset til å beskrive transportutfordringer på et strategisk nivå
uten å gå inn på konkrete forslag til tiltak ettersom dette vil bli gjort i arbeidet med
innenlandskorridorene.
Arbeidet med utenlandskorridorene har vært gjennomført som et tverretatlig
samarbeidsprosjekt, hvor Kystverket har ledet arbeidet. NTP-prosjektgruppen har vært
styringsgruppe for prosjektet. Olav Uldal har vært arbeidsgruppens leder og Jon-Arve Røyset
gruppens sekretær, begge fra Kystverket. Videre har gruppen bestått av Lars Erik Nybø,
Jernbaneverket, Tor Atle Odberg fra Statens vegvesen, Øystein Tvetene fra Avinor AS,
Sabine Nicolaysen og Erik Ørbeck fra Kystverket.
I tilegg har TØI, NorConsult og Christian Michelsens Research vært engasjert som
underleverandører av transportdata og illustrasjoner som er benyttet i analysen. Videre har
Interreg-prosjektet ”Nordlig Maritim Korridor 2” bidratt med nyttige innspill.
Dokumentet vil bli behandlet internt i transportetatene og være en del av grunnlaget for
transportetatenes plandokument som skal foreligge i desember 2007. Styringsgruppen for
Nasjonal transportplan vil i denne perioden ta stilling til hvordan dette dokumentet skal
benyttes.
Dette arbeidsdokumentet, og øvrig informasjon om Nasjonal transportplan, fås på Internett:
www.ntp.dep.no, eller ved å kontakte adressen nedenfor.
Sekretariatet for Nasjonal transportplan
Vegdirektoratet
Postboks 8142 Dep.
0033 Oslo
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Sammendrag
Utredning om utenlandsforbindelsene er et av tre utredningsprosjekter som inngår som
grunnlagsutredninger for det videre arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019.
Fiskeri og Kystdepartementet og Samferdselsdepartementet slo i retningslinjene for NTP fast
at etatene skal: ”... komme med en beskrivelse av viktige utenlandsforbindelser og den
betydning disse har for transport og trafikk på norsk område.”. Med dette som utgangspunkt
er følgende problemstillinger lagt til grunn for det videre arbeidet.
•

Hvordan går transportstrømmene for passasjer og transport av gods ut og inn av
Norge?

•

Hvilke rammebetingelser og utviklingstrender påvirker transportstrømmene som
danner grunnlaget for utenlandsaksene, korridorene og forbindelsene?

•

Hvilke hovedutfordringer står transportetatene overfor mht å styrke og videreutvikle
de etablerte transportkjeder og nye potensielle forbindelser til og fra utlandet i den
kommende planperioden?

Arbeidet med utenlandskorridorene vil bli fulgt opp av en nasjonal korridorutredning hvor
fokus i første rekke vil være på innenrikskorridorene og der strategier og tiltak utvikles i
forhold til mål i transportsektoren. Til sammen vil disse utredningene gi et samlet overordnet
bilde av det norske transportnettverket og dets tilknytning til de internasjonale og globale
transportnettverkene. Denne rapporten er derfor avgrenset til å beskrive transportutfordringer
på et strategisk nivå uten å gå inn på konkrete forslag til tiltak.
I retningslinjene blir en bedt om å beskrive og vurdere utenlandsforbindelsene og implisitt se
dem i relasjon til de nasjonale korridorene. For arbeidsgruppen har det vært viktig å ha et
helhetsperspektiv på det norsk transportnettet med fokus på transportkjedene fra produsent
til konsument. I en slik kontekst mener vi det er viktig at det ikke lages et begrepsmessig
skille som kan skape et inntrykk av at en opererer med to ulike transportsystemer. Sømløs
integrasjon mellom utenriks- og det innenlandske transportnettvettverket vil være et viktig
mål å etterstrebe, enten det dreier seg om person eller godstransport. Derfor har vi valgt å
benytte begrepet utenlandskorridorer om forlengelsen av de nasjonale korridorene over i et
utenriksnett.
Begrepet utenlandsforbindelse er også benyttet, men da som betegnelse på enkeltrelasjoner
mellom Norge og utlandet i motsetning til korridorbegrepet som omfatter et samspill mellom
infrastruktur, transportmidlene som trafikkerer disse, og de gods og personstrømmer som
transporteres mellom områder i Norge og utlandet i disse. En slik korridordefinisjon vil være i
tråd med tidligere definisjoner av korridorbegrepet slik det har vært benyttet i NTPsammenheng.
Datamateriale som er lagt til grunn baserer seg på ulike kilder. For å få en god illustrasjon og
et visuelt bilde av godsstrømmene, har vi med utgangspunkt i den norske transportmodellen
for gods; NEMO, fått utarbeidet kartplott som viser godsstrømmer i de viktigste
utenlandsforbindelsene
Offentlig statistikk fra SSB, De nasjonale reisevaneundersøkelser (RVU), etatsintern
statistikk, og innsamlet statistikk fra transportører, næringsaktører og næringsaktørers
bransjeorganisasjoner er de statistiske kildene som er brukt til å lage persontransportvisualiseringene.
Data fra Kystverkets AIS-system har vært brukt for å sammenligne de modellgenererte
visualiseringene med den reelle trafikksituasjonen til sjøs.
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I rapportens kapittel 3 og 4 er det gitt en godt dokumentert beskrivelse av dagens
utenrikstransportmønster både på gods og person siden. Dette danner grunnlaget for det nye
utenrikskorridorkartet som er skissert i kapittel 5.
Felles for utviklingen innen både gods- og persontransport er at det skjer på bakgrunn av
eller under direkte og indirekte påvirkning av et sett med rammebetingelser og drivkrefter.
Dette er forhold som direkte eller indirekte påvirker transportmønsteret eller
transportstrømmene til og fra Norge. I rapporten har presentert noen av de viktigste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Økonomisk vekst
Nasjonal transportpolitikk og den regionale dimensjon
Påvirkning fra EU
Globalisering av produksjonsprosessene
Utvikling av nye markeder
Nye logistikk IKT system
Containerisering
Sterkere fokus på miljø
Strengere sikkerhetskrav

Verdenshandelen vokser nå med grovt sett 10 % pr år1. Veksten i eksporten i verdenshandelen forsterkes av utviklingen i asiatiske land først og fremst, og av ny teknologi. Den
nærmest eksplosive økningen i den internasjonale og globale arbeidsdeling gir helt nye
utfordringer for transport av varer. Eksportveksten gir en voldsom økning i
transportetterspørselen, både i totalvolum og i forsendelser. Nye produkter produseres
gjennom komplekse leveringskjeder både mellom del-leverandører til ferdigvaremontering og
transport til sluttbruker eller konsument. Denne globale arbeidsdelingen stiller enormt store
krav til presisjon i transport og leveransekjeder. Norges eksport og import er i økende grad
integrert i denne globale utviklingen, og det stiller Norge overfor viktige utfordringer i forhold
til internasjonal transport. Norge har en liten åpen økonomi og er i stigende grad
importavhengig samtidig som Norge utgjør for produsenter og globale transportselskaper et
veldig lite marked. Med kun 4,6 mill innbyggere er vi i stor grad avhengig av store globale
aktørers logistikknettverk for de store transportvolumene vi må importere. I disse
logistikksystemene blir volum viktig for å bygge kvalitet mht frekvens og punktlighet. For
Norges del betyr det at markedene i Norden blir slått sammen for noen varegrupper.
Utenrikshandelen betyr mye i det samlede transportmarkedet i Norge. De siste to tiår har
utenrikshandelen vært preget av både vekst og strukturendring. Både eksporten og importen
har vokst gjennom hele perioden. Størsteparten av norsk handel i 2005 var med EU land.
Dette gjelder både målt i vekt og verdi (se figur 3.4 og 3.5).
Når det gjelder den konkrete status og utvikling for både person- og godstransport siden den
forrige NTP er det fremtredende hovedbilde at man har opplevd sterk vekst innenfor alle
transportformer. Med en strek vekst i både den norske og den internasjonale økonomi gir det
seg utslag i tilsvarende vekst innen transportarbeidet
Basert på norske og utenlandske prognoser vil man sannsynligvis oppleve en kontinuerlig
vekst gjennom hele den kommende planperioden.
Ser man nærmere på de viktigste godstransportstrømmene er det i første rekke sjøtransport
som står for hovedtyngden av transportarbeidet i de viktigste korridorene. Dette gjelder i
første rekke i utenlandskorridor 7 som dekker sjøtransport langs vestkysten fra Kirkenes til
Lindesnes med naturlig fortsettelse mot Kontinentet og Østersjøområdet i sør og mot
Russland i nord. Sjøtransportens dominans preges av de tunge bulktransportene, men selv
når man utelukkende ser på kategorien stykkgods og matvarer, opprettholdes bilde av
sjøtransport som den dominerende lastebærer for utenriksgodset.
1

Se avsnitt 2.1
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På landsiden er det godsbiltransporten som representerer de største volumene med unntak
av utenlandsforbindelsen mellom Narvik og Kiruna hvor jernbanen transporterer svært store
volumer svensk jernmalm. Når det gjelder godstransport med fly utgjør det ca. 0,1% av det
samlede godsomslaget målt i volum, men målt i verdi representerer dette godset ca. 8% av
verdien på det samlede utenriksgodset.
Rent geografisk befinner de viktigste godskorridorene med størst trafikkbelastning seg i
tilknytning til Østlandsområdet og i sjøkorridoren langs vestsiden av norskekysten opp til
Midt-Norge (se fig 3.10 og 3.11). Den helt dominerende korridor for vegtrafikken er
Europaveg 6 (E 6) fra Oslo mot Sør-Sverige, og videre til kontinentet.
På persontransportsiden er antallet utenlandsreiser doblet de siste 8 årene. Det er særlig
innefor bil og flyreiser at veksten har vært stor: Disse to reiseformene utgjør ca 90% av alle
utenlandsreiser. Flyet er det dominerende fremkomstmiddel på lange reiser, både for
arbeids- og fritidsreiser. 86% av reisene mellom Norge og utlandet skjer i privat regi for
eksempel ferie og fritidsreiser. Viktigste reisemål er korte handlereiser til Sverige som utgjør
50% av de samlede utenlandsreisene.
Samtidig har det vært en eksplosiv vekst når det gjelder såkalt ”Lavpris fly”. Dette har
medført at man har fått utvidet tilbudet av destinasjoner fra Norge betydelig. Oslo Lufthavn
Gardermoen er den dominerende avreiselufthavnen, hvor hele 72% av det samlede antall
utenlandsreiser med rutefly starter.
Når det gjelder de øvrige transportformene så ser man at på sjøsiden er det fergetransporten
til og fra Østlandsområdet og Sørlandet som representerer de store volumene mht
utenlandspassasjertransport. På bane er det i første rekke forbindelsene over
Kornsjø/Svinesund som står for de store volumene. Generelt er den utenlandsrettede
togtrafikken begrenset. Der det er et stort marked for landvertstransport har
ekspressbusstrafikken tatt store markedsandeler. For øvrig så er det fortsatt personbilen
som er det viktigste transportmiddelet på landsiden. Også for persontransport med bil og
buss så er det korridoren over Svinesund som er den absolutt viktigste.
Når det gjelder utlendingers reiser til Norge er det Østlandet som er den viktigste
destinasjonen. Hele 75% av de reisende til Norge oppgir Østlandet som hoveddestinasjon.
Vestlandet har svekket sin posisjon noe, mens Agder og Rogaland samt de tre nordligste
fylkene har styrket sin posisjon.
Når det gjelder den fremtidige utviklingen må det tas betydelig forbehold. Det forligger
foreløpig ikke oppdaterte nasjonale persontransportprognoser for utenrikstransportene. EU la
i sommer frem sine prognoser som predikerer en meget sterk vekst for alle transportformene
for hele planperioden frem til 2020. Samtidig er man kjent med de betydelige
miljøutfordringer veksten i transportarbeidet medfører, slik at det er grunn til å anta at det i
løpet av planperioden vil kunne bli innført nye internasjonale regelverk som vil kunne komme
til å påvirke transportmiddelfordelingen til fordel for mer miljøvennlige/bærekraftige
transportløsninger.
Basert på de beskrivelser og vurderinger som er gjort i kapittel 3 og 4 mener arbeidsgruppen
det er grunnlag for å presentere et utenrikskorridorkart med utgangspunkt i 7
utenlandskorridorer.
•

U-1: til og fra Østlandsområdet i Norge langs Vestkysten av Sverige til Sør-Sverige, Danmark
og Østersjø-landene. Via Danmark til Europa og eventuelt videre til andre kontinenter.

•

U-2: til og fra Østlandsområdet i Norge direkte til de store havnene i Vest Europa for
distribusjon, eller for videre transport til andre kontinenter.
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•

U-3: til og fra Kristiansand/Sørlandet direkte til Danmark og videre til Europa og eventuelt
videre til andre kontinenter.

•

U-4: til og fra Østlandsområdet direkte til Sverige (mot Stockholm) og eventuelt videre til
Finland (Helsinki) og Baltikum.

•

U-5: til og fra Midt-Norge og direkte til sentrale områder i Midt-Sverige. Eventuelt videre til
Finland og Russland.

•

U-6: til og fra Nord-Norge direkte til Sverige, Finland og Russland. Eventuelt videre til Øst og
Vest Europa og derifra eventuelt til andre kontinenter.

•

U -7: strekker seg langs hele Norskekystens vestside.

Forslaget er i utgangspunktet en videreføring av de 4 utenlandsforbindelsene som ble
definert i den forrige NTPen for 2006-2015. Samtidig representerer det nye korridorkartet en
klar videreutvikling i forhold til tidligere beskrivelser. Vi finner å kunne dokumentere at det vil
være riktig å splitte opp passasjer- og godsstrømmene til og fra Østlandet i tre separate
utenlandskorridorer, samtidig som det etableres en ny utenlandskorridor fra Sørlandet mot
Kontinentet. Dette forslaget vil bidra til på en bedre måte å reflektere det reelle
utenrikstransportmønsteret til og fra Østlandsområdet (se figur 5.2)
Når det gjelder det, Vestland, Midt-Norge og Nord-Norge har det ikke skjedd vesentlige
dokumenterte endringer som skulle tilsi behov for å justere på det eksisterende korridorbilde.
Utfordringene på kort sikt synes derfor å være knyttet til hvordan en skal håndtere den
forventede veksten som vil bidra til å øke presset i Østlandsområdet som allerede har
betydelige utfordringer mht å håndtere dagenes transportbelastning herunder
utenlandstransportene inkludert. Samtidig er det viktig at arbeidet med å forbedre
sjøkorridoren langs vestlandskysten styrkes. Dette for å redusere avstandsulemper i en
eksportsterk region og tilrettelegge for økt næringsaktivitet og fremkommelighet.
I et mer langsiktig perspektiv synes utviklingen i nord å representere interessante
utfordringer. Det er mange store interessante prosjekter som er under planlegging og delvis
implementering som på sikt vil kunne generere nye trafikkmønstre. Felles for disse
prosjektene er at de pr. i dag ikke har generert ny trafikk av betydning som er dokumentert,
men dette vil kunne endre seg i løpet av få år hvis den forventede utvikling inntreffer. Men på
det nåværende tidspunkt er det ikke grunnlag for å etablere nye korridorer i Nord.
For å oppnå målsetningen om å overfør gods fra vei til sjø og bane må det tilrettelegges for
intermodale transportløsninger. Sentralt i dette arbeidet står etter utenlandskorridorgruppens
syn utviklingen av knutepunkter mellom transportmidler. Det kanskje viktigste tiltaket for å
oppnå målsetningen er å legge til rette for god vegadkomst med stamveg til sentrale havner
og jernbaneterminaler for utenrikstransportene. Gjennom å videreutvikle dagens
knutepunkter vil en søke å forbedre effektiviteten i de intermodaletransportkjedene ved bl.a.
å redusere omlastningskostnadene. I årene som kommer bør målsettingen om å overføre
gods fra vei til sjø og bane videreføres og satses mer på ettersom det er meget viktig å
redusere veksten som uansett vil komme på vei maksimalt. Dette er viktig både av
miljøhensyn og i forhold til hensynet om samfunnsmessig effektivitet ved at det reduserer de
samfunnsmessige kostnadene ved kødannelser. For utenriks godstransport må det tas
utgangspunkt i de mest sentrale havnene og jernbaneterminalene som knutepunkt.
Knutepunktsutvikling vil være avgjørende for et robust og effektivt godstransportsystem.
Tiltak i tilknytning til forbedret knutepunktsadkomst bør vurderes separat i arbeidet med
innenrikskorridorene.
Utfordringen for transportetaten ligger i første omgang i å utvikle robust transportkorridorer
der hvor trafikkbelastningen er størst og hvor en forventer den største veksten.
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Kapitel 1 Bakgrunn

1.1 Hensikt og organisering
Utredning om utenlandsforbindelsene er et av tre utredningsprosjekter som inngår som
grunnlagsutredninger for det videre arbeidet med Nasjonal transportplan 2010-2019.
Arbeidet har tatt utgangspunkt i Retningslinjer for transportetatenes og Avinor AS sitt arbeid
med Nasjonal transportplan 2010 – 2019 gitt av Fiskeri og Kystdepartementet og
Samferdselsdepartementet 31. januar 2006.I retningslinjene heter det at etatene skal:
”... komme med en beskrivelse av viktige utenlandsforbindelser og den betydning disse har
for transport og trafikk på norsk område.”. Med dette som utgangspunkt er følgende tre
problemsstillinger lagt til grunn:
Arbeidet med utenlandskorridorene vil bli fulgt opp av en nasjonal korridorutredning hvor
fokus i første rekke vil være på innenrikskorridorene og der strategier og tiltak utvikles i
forhold til mål i transportsektoren. Til sammen vil disse utredningene gi et samlet overordnet
bilde av det norske transportnettverket og dets tilknytning til de internasjonale og globale
transportnettverkene.
Dette tverretatlige utredningsarbeidet er initiert av NTP-prosjektgruppen som også har
fungert som styringsgruppe.
I tilegg har Transportøkonomisk Institutt (TØI), NorConsult og Christian Michelsens institutt
(CMI) vært engasjert som underleverandører av transportdata, og illustrasjoner på ulikt
format som er benyttet i analysen. Videre har interreg-prosjektet ”Nordlig Maritim Korridor 2”
bidratt med nyttige innspill.
Arbeidsgruppen startet sitt arbeid i mars 2006 og sluttrapport var ferdigstilt i november. I
denne perioden har arbeidsgruppen gjennomført et antall arbeidsgruppemøter og en
studietur til Nord-Norge.

1.2 Mandat og problemstilinger som legges til grunn
I retningslinjene fra departementene til transportetatene er det lagt føringer for arbeidet med
utenlandskorridorene. Transportetatene og Avinor AS bes i utgangspunktet om å beskrive de
viktigste utenlandsforbindelsene og den betydning de har for transport og trafikk på norsk
område. Dette innebærer at denne rapporten i første rekke vil anlegge et mer overordnet
strategisk perspektiv og forsøke å beskrive viktigheten av utenlandskorridorene. Vi har i
mindre grad behandlet konkrete tiltak etter som dette i følge mandatet skal håndteres av
Innenlandskorridorgruppen.
Ettersom den norske utenrikshandelen vokser, og stadig mer varer blir produsert utenfor
landets grenser, vil avhengigheten og sårbarheten øke. Derfor er en god kartlegging av vår
avhengighet til omverdenen vesentlig for den nasjonale transportpolitikken.

8

Følgende problemstillinger er lagt til grunn for det videre arbeide:
1. Hvordan går transportstrømmene for passasjer og transport av gods ut og
inn av Norge?
2. Hvilke rammebetingelser og utviklingstrender påvirker transportstrømmene
som danner grunnlaget for utenlandsaksene, korridorene og forbindelsene?
3. Hvilke hovedutfordringer står transportetatene overfor mht å styrke og
videreutvikle de etablerte transportkjeder og nye potensielle forbindelser til og
fra utlandet i den kommende planperioden?

1.3 Begreper og datagrunnlag
I den internasjonale beskrivelsen av transportnettverk og forbindelser mellom land og
regioner brukes ulike begreper, ofte uten veldig presise definisjoner.
I St.meld.nr 46,1999/2000 Nasjonal transportplan 2002-2011 ble det innført viktige
strategiske planbegreper; nasjonale korridorer og utenlandsforbindelser. Dette ble videreført i
inneværende NTP 2006-2015 og består av 8 nasjonale transportkorridorer og 4
utenlandsforbindelser.
EU bruker ulike begreper for å identifisere og analysere utfordringer og muligheter knyttet til
internasjonale transportstrømmer. Begreper som forbindelser, korridorer og akser brukes
med noe forskjellig innhold og presisjonsnivå. Vi har valgt å bruke begrepene forbindelser og
korridorer og i noen grad akse.

Utenlandsforbindelse
Kjennetegnes ved at det regelmessig fraktes personer og/eller gods fra et startpunkt til en
destinasjon hvor et av punktene ligger i utlandet og det andre i Norge. Det stilles krav om at
transporten som gjennomføres blir registreres i offentlige register/statistikk.
Korridor
En utenlandskorridor er et samspill mellom infrastruktur, transportmidlene som trafikkerer disse,
og de gods og personstrømmer som transporteres mellom områder i Norge og utlandet i disse.
Korridoren kan være unimodal dvs. at det bare benyttes en transportform eller den kan være
komodal dvs. at en benytter flere ulike transportformer. En korridor har ofte flere tilførselsårer
som forsyner korridoren med flere reisende og/eller et bredt spekter av varer. Innenfor hver
korridor kan det være flere forbindelser mellom endepunktene, og for enkelte av korridorene kan
det defineres sidearmer.
Akse
En akse brukes i Europa om et område som består av en eller flere transnasjonale regioner som
har et utviklingspotensial i forhold til verdiskapning og næringsutvikling med flere
befolkningsmessige tyngdepunkter. I aksen vil transportinfrastruktur være viktig for perspektivet og
strategiene for videreutvikling. COINCO- samarbeidet som binder sammen Oslo-regionen med
Gøteborg - København/Ørestaden og Berlin er et eksempel på bruk av akse.

Begrepene glir over i hverandre og brukes ofte ut fra en hensiktsmessighetsvurdering enn
strikte definisjoner.
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Intermodal transport
Intermodal transport er et sentralt begrep i transportpolitikken. Vi legger til grunn følgende
definisjon:

Intermodal transport er transport av gods i en sammenhengende (kontinuerlig)
transportkjede, der to eller flere transportmidler inngår og godset er plassert i en og
samme lastenhet (lastebærer) uten at selve godset håndteres ved overføring i
terminalleddet.

Samordnet modalitet eller komodalitet
Når begrepet intermodale transporter brukes i mange sammenhenger er det ofte en noe
upresis betegnelse på det som med et samlebegrep kan kalles multimodale transporter –
dvs. transporter hvor det benyttes flere ulike transportmidler, men hvor det ikke er krav om at
varen overføres mellom transportmidlene i den samme lasteenheten. I et forsøk på å finne
et mer strategisk begrep har EU lansert begrepet komodalitet eller det vi kan kalle samordnet
modalitet.

Med komodalitet eller samordnet modalitet, forstås en effektiv anvendelse av
forskjellige transportformer separat og i kombinasjoner for å få til en optimal og
bærekraftig utnyttelse av alle transportformer.
Denne form for transportløsninger omfatter både intermodale og unimodale transporter, og
skal illustrere behovet for å utvikle hver enkelt transportform mer miljøvennlig og effektivt, og
intermodale løsninger. Dette framgår av EUs midtveisevaluering av transportpolitikken – se
kapittel 2 og 3.

1.4 Arbeidsmetode og faktagrunnlag
Utenrikshandelsstatistikk
Tallene her er hovedsakelig hentet fra SSB. Vi har lagt vekt på å illustrere transporten med
og uten olje og gass ettersom svært mye av produksjonen transporteres i egne ”lukkede”
unimodale transportsystemer. Deler av transportbehovet olje- og gassindustrien genererer,
er av betydning, for eksempel beredskap og sikkerhet i viktige farleder. God standard på
navigasjonsinstallasjonene langs kysten er spesielt viktig i forhold til petroleumstrafikken fordi
det har høyt fokus å minimalisere risikoen for disse skipene.
Godstransport
For å få en god illustrasjon og et visuelt bilde av godsstrømmene, har vi med utgangspunkt i
den norske transportmodellen for gods; NEMO, fått utarbeidet kartplott som viser
godsstrømmer i de viktigste utenlandsforbindelsene.
Nettverkene i modellsystemet, som i første rekke, dekker Europa, er relativt detaljert. De
norske nettverkene er naturlig nok vesentlig mer detaljert enn nettverkene i utlandet.
Oversjøiske destinasjoner (verdensdeler) er grovt knyttet til de europeiske nettverkene. Den
geografiske soneinndelingen i utlandet er også relativt grov. De utenlandske sonene
representerer i hovedsak hele land, mens enkelte viktige handelspartnere har flere soner (for
eksempel har Sverige flere soner hvorav én er benyttet kun som opprinnelsessted for
jernmalm fra Kiruna).
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SSBs utenrikshandelsstatistikk, sammen med bedrifts- og foretaksregisteret, danner kjernen
i godsmodellens basismatriser.
Basismatrisene er basert på utenrikshandelsstatistikken for 2003, hvor både kommune i
Norge og land i utlandet inngår som statistikkvariable. I disse analysene er det valgt å
generere til fylker og regioner. Metodikken som er benyttet til etableringen av matrisene er
velkjent og oppfattes som en robust måte å sammenstille data fra flere kilder på. Likevel vil
det nødvendigvis være usikkerhet i slike tall. Selv om matrisene derfor ikke kan forventes å
gi et presist bilde av transportstrømmene for alle elementer, er de etter vår oppfatning den
beste informasjonskilden vi har i Norge i dag når det gjelder transport til og fra utlandet, og
for å fordele gods på nettverk. Når vi snakker om nettverk i denne sammenhengen mener vi
systemet som beskriver den fysiske infrastrukturen som er tilgjengelig for frakt av gods, i
form av vegnettverk, jernbanenettverk, sjønettverk2. Gods som blir transportert inn og ut av
landet blir altså fordelt i dette nettverket i visualiseringene på kartene.
Det vil være usikkerhet i de fleste tall som presenteres.
På dette overordnede nivået mener vi at bildet av transportstrømmer i denne rapporten
fanger opp hovedtendensene i godstransportene i Norge og således gir et troverdig bilde av
transportmønsteret.
Persontransport
Offentlig statistikk fra SSB, De nasjonale reisevaneundersøkelser (RVU), etatsintern
statistikk, og innsamlet statistikk fra transportører, næringsaktører og næringsaktørers
bransjeorganisasjoner er de statistiske kildene som er brukt til å lage visualiseringene på
persontransport. Også på personsiden benyttes modell i en viss grad for å systematisere
reisestrømmene. Den internasjonale persontransportmodellen ITM benyttes til å generere
til/fra-matriser3.
AIS - ”Automatic Identification System”
AIS er et automatisk identifikasjonssystem for skip. AIS er innført internasjonalt for å øke
sikkerheten for skip og miljø, samt forbedre trafikkovervåking og sjøtrafikktjenester.
AIS, som utveksler informasjon mellom fartøy og land, har likhetstrekk med
transpondersystemet som i mange år har vært benyttet innen luftfart. AIS er primært et antikollisjonssystem, men sekundært kan det gi observasjoner om skipsfarten og kan også
danne grunnlag for statistikk. Kystverkets mottakeranlegg på land fanger opp signaler som
automatisk sendes fra fartøyene slik at trafikk ut til minimum 30 nautiske mil fra kysten kan
overvåkes av Kystverkets trafikksentraler.
Til denne rapporten har Christian Michelsen Research AS utviklet et eget hjelpemiddel i AIS
systemet som skiller ut all utenriks skipstrafikk fra annen skipstrafikk. Utenrikstrafikken blir
plottet på kart etter trafikktettheten. Strømningsplottene fra AIS er et supplement til kartene
som viser person- og godsstrømmer utarbeidd fra statistikk og modeller ved at de gir et reelt
bilde på hvor skipene seiler. I tillegg viser AIS-plottene hvor det er stor trafikktetthet med
gods og passasjer på Norskekysten4.

2

For nærmere omtale av bruken av NEMO, se appendiks 1.
Se kapittel 4, avsnitt 4.1 for mer inngående om metode for persontransport.
4
For nærmere omtale av bruken av AIS, se appendiks 2.
3
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Kapittel 2 Internasjonal utvikling i handel og transport

2.1 Verdenshandel og globalisering
Verdenshandelen vokser nå med grovt sett 10 % pr år. Kinas vekst i 2005 var på 28 %.
Eksportveksten i verdenshandelen forsterkes av utviklingen i asiatiske land først og fremst,
og av ny teknologi. Den nærmest eksplosive økningen i den internasjonale og globale
arbeidsdeling gir helt nye utfordringer for transport av varer

Figur 2.1. Verdenshandelen
Kilde: EcoWin

Eksportveksten gir en voldsom økning i transportetterspørselen, både i totalvolum og i
forsendelser. Nye produkter produseres gjennom komplekse leveringskjeder både mellom
del-leverandører til ferdigvaremontering og transport til sluttbruker eller konsument. Denne
globale arbeidsdelingen stiller enormt store krav til presisjon i transport og leveransekjeder.
Philips Sonicare Elite 7000 tannbørste
For å produsere denne elektronisk tannbørsten til 130 euro, er det en globale arbeidsdeling
slik.
Tannbørsten består av 38 komponenter:
• komponenter til batteri er levert fra Frankrike, Kina og Japan.
• elektronisk krets kommer fra Zhuhai i Kina,
• kobberspolen fra Shenzen i Kina,
• elektronisk montering/lodding i Malaysia,
• ytterdel i plast produsert i Klagenfurt i Østerrike,
• ståldeler fra Sandviken i Sverige.
Ytterdelen blir transportert fra Østerrike med trailer til Bremerhaven, skipet til New
Jersey. Derfra fraktes delene til Seattle med tog for ferdigmontering og pakking og
forsendelse til forbruker over hele kloden. Delene er blitt transportert 27 880 km,
Kilde: Der Speigel International Edition no 7/2005
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Globaliseringen kan beskrives slik:

”It is now possible for more people on more different kinds of work from more different
corners of the planet and on more equal footing than at any previous time in the history of
the world – using computers, e-mail, fibre-optic networks, teleconferencing and dynamic new
software.”
Klide: Clearly Nandan i Thomas Friedman: “The world is Flat” Penguin Books 2006

Globaliseringen er først og fremst gjort mulig med utviklingen innen informasjons- og
kommunikasjonsteknologi. Globaliseringen gjelder i høyeste grad både varer og tjenester,
eksempler fra de viktigste vekstbransjer globalt er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information technology services
Transport & logistics
Personal recruitment
Video games
Telemarketing
Information technology services
Sales. Marketing and business support
Software for healthcare industry
Solar powered technologies

Kilde: Business 2.0 (2005)

Disse bransjene og de produktene de produserer, krever ulik grad av godstransport som er
helt avhengig av container som lastbærer. Handelsrelasjoner skaper også reiseaktivitet i
form av personreiser.
Utviklingen i verdens containertransport er i stor grad en direkte konsekvens av den globale
arbeidsedlingen og produksjonen.
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Figur 2.2 Containervolum i mill TEUs
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Kilde: Global Insight, Der Spiegel

Norges eksport og import er i økende grad integrert i denne globale utviklingen, og det stiller
oss overfor noen viktige utfordringer i forhold til internasjonal transport:
-

Norge er en liten åpen økonomi og i stigende grad importavhengig

-

Norge utgjør for produsenter og globale transportselskaper et veldig lite marked

Med kun 4,6 mill innbyggere er vi i stor grad er avhengig av store globale aktørers
logistikknettverk for de store transportvolumene vi må importere. I disse logistikksystemene
blir volum viktig for å bygge kvalitet mht frekvens og punktlighet. For Norges del betyr det at
markedene i Norden blir slått sammen for noen varegrupper.
Det er et kontinuerlig press for å få redusert kostnader, og transport- og logistikkbransjen
søker etter nye og forbedrede løsninger med tilstrekkelig kvalitet.

2.2 Rammebetingelser
Rammebetingelser har to dimensjoner; for det første er det langsiktige og relativt
permanente forhold som i liten grad endres over tid, og som legger viktige føringer for hvorfor
vi har fått dagens utenlandsforbindelser. Et eksempel på en slik rammebetingelse er Norges
geografiske plassering og topografiske egenart. Rammebetingelsene vil i første rekke utøve
en indirekte påvirkning på de transportmønster som etableres og utvikles. Dette kan selvsagt
endres eller bøtes på gjennom ny teknologi eller innovasjoner, men noe er av mer
permantent karakter. For det andre vil politisk styring og regulering av markeder gjennom
avgifter forskrifter og regler være rammebetingelser. EU utgjør i økende grad en viktig faktor
for den norske transportsektoren.
En stadig økende andel av verdens produksjon av konsumvarer blir lagt til lavkostland med
Asia som dominerende aktør. Produksjonen i ”den gamle verden” og USA reduseres
dramatisk. Mer og mer går ut på å utvikle best mulig logistikkjeder fra Østen til USA og
Europa, derfra distribueres varer ut til omkringliggende land og stater. Det er mulig det er
riktig å si at i årene framover vil økningen i transportarbeidet være enda tettere koblet til
økningen i BNP, enn tidligere nettopp pga. den globale arbeidsdelingen.
Den regionale dimensjon – bosetting og sysselsetting
Transportpolitikken er strategisk viktig i forhold til målsettingen om å ta hele landet i bruk,
dvs. bidra til bosetting og verdiskapning i hele landet. Samferdselspolitiske virkemidler som
skal bidra til å redusere avstandskostnadene er sentrale, men de må avstemmes i forhold til
EUs direktiver, spesielt de som skal sikre fri konkurranse. Avstandsulempen er den viktigste
enkeltfaktoren som gjør at norsk næringsliv jevnt over har høyere transport- og
logistikkostnader enn konkurrentene. Endringer i bosettingsmønster og industriproduksjon
kan på lengre sikt gi vesentlige andre og eller nye utfordringer for transportpolitikken, det
nasjonale transportnettverket og Norges forhold til globale nettverk.
Den europeiske transportpolitikken
EU-området er fullstendig dominant som Norges viktigste eksport/importmarked.
Transportpolitikken i EU blir derfor særlig viktig som premiss for utvikling for norsk utenriks
godstransport.
Den 12. september 2001 la EU-kommisjonen frem en ”Hvitbok" om transportpolitikken
frem til 2010, med undertittelen "Time to decide". EU-kommisjonen konstaterte at transport
er en nøkkelfaktor i moderne økonomier. Med økende etterspørsel kunne EUs svar ikke bare
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være å bygge ny infrastruktur og åpne markeder. Transportsystemet måtte også sees i
sammenheng og alternativer til veg – og flytransport måtte stimuleres til å bli mer
konkurransedyktig.
Et moderne transportsystem må være bærekraftig fra et økonomisk og sosialt så vel som fra
et miljømessig synspunkt. "Det nye imperativ" – bærekraftig utvikling – gjør det nødvendig å
utvikle og iverksette en felles transportpolitikk ved å integrere miljømessige vurderinger i
EUs politikk. Hvitboken foreslo omkring 60 tiltak på EU-nivå frem mot 2010, med milepæler
og overvåkning underveis og en hovedrevisjon i 2005.
Siden 2001 har man vedtatt en rekke viktige lovforslag, som man er i ferd med å
gjennomføre, blant annet vedrørende øket konkurranse innen for jernbanegodstransport,
forbedrede sosiale forhold på veitransportområdet, utpeking av 30 prioriterte TEN-prosjekter,
etablering av et felles europeisk luftrom, styrket flypassasjerenes rettigheter, et nytt direktiv
om veiavgifter, i henhold til hvilket de kilometerbaserede brukeravgifter i visse tilfeller kan
kanaliseres over i finansiering av infrastruktur, fremme av intermodal transport gjennom
Marco Polo-programmet og styrkelse av de juridiske rammer vedrørende sikkerhet til sjøs.
Unionen har dessutten vist sin evne til å utvikle programmer vedrørende industriell
innovasjon, slik som Galileo, ERTMS og SESAR.
I juni 2006 utga Kommisjonen en statusrapport for utviklingen i transportsektoren. Med et
utvidet EU, høye energikostnader og nye miljøkrav blir det fortsatt lagt vekt på alternativer til
veitransport. Men den trekker også fram som en vridning av kurs at tiltak og virkemidler
måtte utvides og vegsektoren må gjøres mer effektiv og miljøvennlig.
Bytransport, teknologisk oppgradering av transportstyringssystemer, europeiske vannveier
og grønn teknologi for biler og trailere er hovedfokus i rapporten.
Økonomisk vekst og sosial utjevning vil i et langsiktig perspektiv være de viktigste driverne
for økt mobilitet i Europa. Sammen med en konkurransepolitikk som legger til rette for mer
åpen, fri og rettferdig konkurranse peker de tunge drivkreftene i en retning; økt mobilitet både
på mellomlang; 5-10 år, og lang sikt. 10-30 år. Hovedutfordringen i Europa og EU er hvordan
denne veksten skal håndteres, lokalt og regionalt, - i og mellom byer - og nasjonalt og
internasjonalt på lengre transporter.
EU har bygget sin transportpolitikk på White Paper on Transport fra 2001”Time to decide”.
EU-kommisjonen har nå foretatt en såkalt ”mid-term review” av transportpolitikken.
Hovedfunnene er at:
-

mobiliteten øker, men ikke i en bærekraftig retning
mål og hovedvirkemidler ligger fast, men det må en styrket innsats til for å nå
målene
innsatsen må i større grad rettes mot samspillet mellom transportmidlene og
optimalisere de enkelte transportmidlene
økte energipriser er et stort problem
TEN-nettverket må styrkes med både offentlig og privat finansiering

For Norge er europeisk transportpolitikk vesentlig for rammebetingelsene og konkurransen i
sektoren. Transportsektoren vil bli mer internasjonal og regelverk og tjenester vil i økende
grad krysse landegrensene.
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Faktaboks

EU forventet vekst i transportaktivitet for EU -25 i perioden 2000-2020.
Samlet godstransport 50% Samlet passasjertransport
35%
Gods på vei
55% Lufttrafikk
108 %
Gods på bane
13% Privatbiler
38 %
Nærsjøfart
59% Jernbane passasjertransport 19 %
Kilde: ”Keep Europe moving” – KOM (2006) 314

2.3 Drivkrefter
Drivkrefter utgjør de endringene som er en konsekvens av politikken og som politikken i liten
grad har direkte styring over. Økonomisk utvikling med økt konsum og økt inntekt globalt
sammen med ny teknologi og mer åpne markeder, utgjør de tyngste drivkrefter. Sammen
utgjør de en enkel og dominant driver:
Globalisering av produksjonsprosessene
Dette er drøftet tidligere, men oppsummert er de viktigste drivkreftene for disse prosessene:
Økonomisk vekst
→ globalisering av produksjon og transport → økt transport
Ny teknologi
Organisatoriske endringer i transportmarked
Liberalisering av transportmarkedene har i stigende grad åpnet dørene til internasjonalt
eierskap. Utviklingen i godsmarkedet går mot en konsentrasjon av bransjen via oppkjøp og
dannelsen av strategiske allianser blant transportoperatørene og produsentene.
Koordineringsbehov i multimodal transport innbyr også til oppkjøp.
Last håndteres og konsolideres i sentralisert terminaler for å oppnå stordriftsfordeler. Disse
terminalene betjener større områder med enten nasjonal, nordisk eller europeisk funksjoner.
På den videre distribusjon innebærer det en økning i distribusjonskjøring, og dette påvirker
særlig innenlands korridorer. For transportnettverket betyr det at godsstrømmene
konsentreres til korridorer og knutepunkter og ”huber” blir mer etablert. Dette gir lite
påvirknings grad på enkelte ledd av transportnettverket.
Effektiv transport er nå så viktig at man kaller opp den økonomiske utviklingen etter et
transport selskap. Man sier nå at amerikansk økonomi er i ferd med å bli en FedEx økonomi.
Dette betyr at økonomien er meget dynamisk og snur seg etter etterspørsel umiddelbart.
FedEx økonomien er mindre utsatt for store konjunktursvingninger, og snapper kjapt opp
ubalanse og justerer deretter. Tilpassningen skjer raskere enn før. Det gjør at opp- og
nedturene ikke blir så store som tidligere. Økonomien synes mer immun mot depresjoner og
dype daler. Til tross for orkaner, kriger, høye oljeprise og finansskandaler, har den
amerikanske økonomien vokst betydelig. Det har bare vært to nedgangskonjunkturer de siste
to tiårene. FedEx-økonomi er en god beskrivelse av det som nå skjer i verdensøkonomien.
Man er langt mer fleksibel enn før og kan rette opp forhold mye raskere, iflg. sjefsøkonom
Gene Huang i FedEx.5
Transportselskaper som UPS og FedEx har vokst seg til giganter i et forrykende tempo.
Veksten i verdenshandelen er nesten fire ganger så høy som den økonomiske veksten, og
varene som produseres blir lettere og lettere. Dette har dannet grunnlag for en eksplosjon i
5
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flyfrakten internasjonalt. FedEx er for eksempel verdens neste største flyselskap, etter
American Airlines. Med 670 fly frakter FedEx hvert eneste døgn seks millioner forsendelser
verden over, som tas hånd om på bakken av 70 000 kjøretøy.
Integrert leveringskjede
Oppsplitting av produksjonsprosesser påvirker den gjennomsnittlige transportlengde og
volumer for gods har økt betydelig. Større etterspørsel og produksjon krever gode logistikk
løsninger med høy responsivitet, smidighet og effektivitet. Just in Time (JIT) leveranse er
fremdeles en viktig trend, men økt globalisering av varehandel har bidratt til økt integrering
av forsyningskjedene for å redusere usikkerhet og sårbarhet i godsflyten. Punktighet har
altså blitt viktigere enn hurtighet. Flaskehalser i særlig det europeiske nettverket gir økt
sårbarhet, og krever mer komplisert, og alternative transport og logistikk løsninger.
SCM (Supply Chain Management) eller ”smart distribusjon” innebærer organisering og
optimalisering av hele leveringskjede (forsyning, produksjon, transport, markedsføring og
salg). Hvert enkelt element er en viktig del av et integrert system som bygges på tettere
relasjoner, økt samhandling, og bedre utnyttelse av ressurser. Dette helhetlige strategiske
perspektivet gjør at endringer innenfor kjeden er vanskelig. Transport av gods har beveget
seg fra å være en produksjons- og salgsfremende ytelse på operasjonelt nivå, til å være en
ytelse med økende organisatoriske fokus. Sentralisert varehandel forsterker denne dannelse
av transportkjeder.
Trenden er at transportselskapene håndterer flere ledd i forsyningskjeden og etterspørsel
etter profesjonelle totallogistikk leverandører øker. Samspill mellom transportformer blir
enda viktigere.
Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
Fremveksten av integrerte leveringskjeder baseres i stor grad på utviklingen og
implementering av nye IKT-løsninger for utveksling av informasjon og kommunikasjon. IKT
direkte påvirker korridorene via en mer effektiv godstransport gjennom integrert og forbedret
vareflyt og mer effektiv utnyttelse av kapasitet. Indirekte påvirker IKT via økt produktivitet,
verdiskapning og lavere transportkostnader.
Transport har blitt en høy- teknologisk industri og flere transportoperatorene har tatt i bruk for
eksempel RFID6 teknologi som et styrings og planleggingsverktøy (merking og identifikasjon
av lastenhetene). Utviklingen i etterspørsel av dør til dør transport tjenester og SCM har
forsterket denne trenden.
IKT-systemer er nøkkelen til samhandling, god planlegging og effektiv lasthåndtering i
korridorene og terminalene.
Det foregår en stadig utvikling og forbedring av teknologi, som har betydning for kostnader,
effektivitet, sikkerhet og miljøvirkninger av transportvirksomhet. Teknologiske forbedringer
omfattes bl.a. transportmidler, drivstoff, lastbærersystemer og informasjons- og
kommunikasjonsteknologi (IKT).
Lastbærere og logistikk
Når det gjelder transportmidler skjer det stadig en utvikling og fornyelse, men forutsetningene
for og tempoet i fornyelsesprosessen er forskjellig for de ulike transportmidler.
Situasjonen i kystflåten7 preges av liten utskifting og høy gjennomsnittsalder. Bare 6 % av
nåværende stykkgodsskip er bygget etter 1990. Et betydelig problem er at bygging av nye
6

RFID – Radio Frequency Identification
Med kystflåten forstås i denne sammenhengen fartøyer som går i nærsjøfart. Det vil si fartøy som frakter gods
mellom EU eller EØS land, eller mellom havner i Norge.
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skip krever store private investeringer lenge før selve inntjeningen begynner. Bruken av
Ro/Ro-skip og skip med kranbasert godshåndtering (Lo/Lo-skip) varierer med godstyper,
frekvens i trafikken og hva markedet etterspør. Internasjonalt fortsetter utviklingen
likevel med stadig større andel enhetslaster. Stykkgods mellom kontinentet og Norge fraktes
med feederskip og godset består til største delen av store enheter. Feederskipene øker i
størrelse i takt med økt trafikk. Dette kan ha betydning for utforming av havner, terminaler og
innseilinger. Økte skipsstørrelser og øket trafikk vil enkelte steder stille strengere krav til
overvåkning av trafikken og nye kontrollsystemer.
Innen jernbanesektoren er CombiXpresstog i ferd med å øke sin markedsandel av
jernbanegods, men stykkgods i tradisjonell vognlast er fortsatt dominerende i det europeiske
markedet. I Norge, som har en større andel av containergods på bane enn Europa for øvrig,
skjer det en betydelig fornyelse av materiell for godstransport, og da basert på container som
lastbærer.
Vegtransporten er preget av mange enheter og stor variasjon i størrelser og typer av
lastebiler. Fornyelsen av lastebilparken foregår relativt raskt og med små enkeltinvesteringer
i forhold tilskip og jernbanemateriell. Dette gir vegtransporten en betydelig konkurransefordel,
og bidrar til rask implementering av ny og mer effektiv teknologi som reduserer drivstoffbruk
og utslipp.
Innen flyfrakt tas det i bruk større fly med lasteevne opp mot 120 tonn. Valg av flyplasser for
flyfraktmarkedet blir særlig viktig, både med tanke på konsolidering av større godsmengder
og for å oppnå optimale avstander for etterfylling av drivstoff.
Når det gjelder drivstoff til transportsektoren, skjer det en stadig forbedring av kvalitet og
energieffektivitet. Oljebaserte produkter vil i perioden 2006 – 2019 fremdeles være
dominerende, men med en gradvis overgang til gassdrift, særlig i biler og ferger.
Det er en utbredt oppfatning at olje og gass på lengre sikt i stor grad vil bli erstattet av
drivstoff basert på hydrogen. Det foregår en intens FoU-aktivitet med sikte på overgang til en
”hydrogenøkonomi”. Tidsperspektivet for en slik utvikling er imidlertid usikkert. Et eventuelt
gjennomslag for slike nye drivstoffer vil sannsynligvis ikke skje i stor målestokk før 2019.
De viktigste lastbærere som brukes i intermodale transportsystemer i Europa i dag er
containere og vekselbeholdere (swapbodies). Innenfor sjøtransport og transport på indre
vannveger i Europa kan også lektere regnes som en lastbærer.
Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen (ISO) arbeider med standardisering av
ulike lastbærere, men situasjonen er for tiden ganske uoversiktlig. Utviklingen av intermodale
transporter innebærer nye utfordringer m.h.t. standarder og kravspesifikasjon for lastbærere.
Intermodale transportsystemer forutsetter at:
1) Lasteenhetene/lastbærerne er utformet slik at de raskt og effektivt kan overføres
direkte mellom ulike transportmidler i en terminal (eksempelvis containere i bane /biltransporter, enheter på hjul i Ro/Ro-systemer, containere i Lo/Lo -systemer og
lektere for overføring til lekterbærende skip)
2) Transportmidlene selv kan overføres delt (bare transportenhet f.eks.
tilhenger/semi) eller i sin helhet til et annet transportmiddel (eksempelvis
Piggyback/Huckepack for bil på bane, Ro/Ro for bil på båt og spesialferjer for
jernbanevogner)
3) Forpliktende samarbeidsavtaler inngås mellom partene i systemet for å sikre
ansvarsforhold, sammenhengen mellom de enkelte ledd i kjeden og
gods/dokumentflyten i systemet.

18

I praksis ser det ut til å være langt frem til en ”ideell” situasjon som beskrevet ovenfor. I og
med at dimensjonene på lastbærere i bruk på hhv. sjø- og landtransport ikke harmonerer,
kan dette føre til at det intermodale potensialet i sjø- /landrelasjoner ikke blir utnyttet
Økende krav til sikkerhet og terrorberedskap i luftfarten og til sjøs
Et nytt element som de senere år har dukket opp og som har fått stor betydning for luft og
sjøtransporten er det økte fokuset på sikkerhet eller security. Etter terroranslaget mot USA
11.september i 2001 har sikkerhetstenkningen påvirket hverdagen for store deler av
transportsektoren
Luftfartstilsynets nye forskrift om utforming av store flyplasser (BSL E 3-2) vil gi et positivt
bidrag til norsk flysikkerhet. Den vil imidlertid også medføre betydelige kostnader for Avinor.
Dette gjelder særlig kravet om større sikkerhetsområder rundt rullebanene. Avinor har
etablert et eget prosjekt som skal bistå i å gjennomføre forskriften. I dette arbeidet vil en
vurdere alternative løsninger, gjennomføre sikkerhetsanalyser, beregne kostnader, og på
dette grunnlag foreslå aktuelle utbedringstiltak. Ovennevnte prosess pågår etter en
fremdriftsplan satt av Luftfartstilsynet, og forutsetter at de første flyplassene står ferdig med
sine tiltak 1.10.2006. Det pågår for tiden en konstruktiv prosess med Tilsynet som kan bidra
til å redusere kostnadene. Det er derfor, på det nåværende tidspunkt, vanskelig å anslå
kostnadene ved den nye forskriften, men utfordringene er størst på regionalnettet. Samlet
investeringsbehov synes å ligge i størrelsesorden 2-3 mrd.kr
Sikkerhetskontroll luftfart
I løpet av de senere år har trusselbildet endret seg, og internasjonal securitybestemmelser
har stadig blitt strengere. Det er nå iverksatt full sikkerhets- og adgangskontroll ved alle
Avinors lufthavner, inklusive tårnbygg og kontrollsentralene.
For Avinor utgjør de samlede investeringer i forbindelse med security-tiltakene i størrelsesorden 500 mill.kr. Driftskostnadene i 2005 beløp seg til 500 mill.kr. I forbindelse med
regelverksutviklingen er det grunn til å vente behov for nye investeringer de kommende år.
Det arbeides kontinuerlig med nye og bedre teknologiske løsninger for at forbudte objekter
lettere skal kunne identifiseres.
Sikkerhet i andre sammenhenger blir som regel vurdert som nasjonalt ansvar, mens for flyog fergetrafikk blir kostnaden pålagt den reisende eller transportøren. For flytrafikken utgjør
dette for tiden om lag 40 Nok pr avreiste passasjer. Dette tilsvarer om lag total prisen pr.
passasjer ved mange av lufthavnene i Europa.
I tillegg til økonomisk kostnad bidrar økt sikkerhetsnivå betydelig til økte tidskostnader. Flyets
fortrinn ligger først og fremst i rask transport over lengre avstand. Når passasjerer, på fly og
ferger, må igjennom stadig mer omfattende sikkerhetskontroller, medfører dette økt
prosesseringstid. Dette medfører store direkte kostnader og indirekte ved bortfall av trafikk.
Havnesikkerhet
På sjøsiden har en også fått nye sikkerhetsregimer. Det var FNs sjøfartsorganisasjon IMO
som lansert den nye International Ship and Port Facility Security Code (ISPS) i 2002 og med
implementering først juli 20048.
ISPS-koden setter strenge krav til terrorberedskap i norske havner med regulær
utenrikstrafikk. Kostbare sikkerhetstiltak bidra til å øke havneavgifter og redusere
konkurransekraften til sjøbaserte transportkjeder. En større godskonsentrasjon samt mer
effektive og skjermede tiltak for terminaler utenom bysentra vil gjennom godt tilrettelagte
ISPS - International Ship and Port Facility Security Code. Dette IMO-regelverket er senere blitt videreutviklet av
EU gjennom Forordning 725/2004.
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intermodale knutepunktshavner bidra positivt til å redusere investerings- og driftskostnadene
for slike sikkerhetstiltak.
I tillegg til sikkerhetskrav nedfelt i ISPS-koden er havnene også pålagt oppgaver og ansvar
knyttet til avfallsmottak samt transport, håndtering og lagring av farlige stoffer i
havnedistriktet. Dette kan også virke konkurransevridende i forhold til alternative
transportløsninger.
Når det gjelder terrorsikring av havnene er man i ferd med å etablere et nytt
sikkerhetsregime, det såkalte ”Port security direktivet” (Direktiv 2005/65 ”Directive of the
European Parliament and of the Council on enhancing port security). Formålet med direktivet
er å bidra til økt sikkerhet og terrorberedskap i de delene av havnen som ikke omfattes av
ISPS-koden og forordning 725/2004. I tillegg skal bedre sikring av havneområdene bidra til å
styrke allerede iverksatte sikkerhetstiltak i havneanlegg som dekkes av ISPS-koden.
Direktivet pålegger imidlertid ikke nye bestemmelser for de delene av havnen som allerede
er omfattet av ISPS-koden og nevnte forordning.
Utviklingen i Barentsregionen
Fiskeri- og petroleumsvirksomhet er viktige basisnæringer i Norge. Siden det finnes store
reserver av både petroleum og fisk i Barentsregionen, er særlig relasjonen til Russland viktig.
Energidimensjonen er spesielt viktig med store uoppdagede petroleumsressurser i de
arktiske strøk. Mens andre av verdens energiregioner preges av politisk uro og konflikter,
framstår nordområdene som stabile og fredelige. Samtidig som mer tradisjonelle produkter
som fisk i økende grad finner veien til det russiske markedet.
I den senere tid har norske myndigheter hatt et øket fokus på denne regionen gjennom ulike
tiltak som f. eks prosjektet Barents 2020 9. Etter at ”Jernteppet” falt har samarbeidet i nord
blitt betydelig utvidet. I 1990 var det ca 3.500 grensepasseringer ved Storskog i ØstFinnmark. I 2005 var antallet grensepasseringer økt til ca 110.000. Turiststrømmen fra
Russland til Norge økte med 50 prosent fra 2003 til 2004 da antallet registrerte
overnattingsgjester nådde 27.000.
Norsk eksport til Russland øker sterkt noe som også har bidratt til en sterk vekst i den
nordnorske økonomien – særlig den eksportrettede. I 2004 økte antallet nyetablerte bedrifter
med 12 prosent sammenlignet med året før. Industrien, fiskerisektoren og oppdrettsnæringen
gjør det bra, og i Finnmark opplever man en byggeboom med nærmere 20 prosent vekst de
siste årene innen bygg og anlegg.
Russland har orientert stadig mer av næringsvirksomheten mot vest. Dette gjelder også i
fiskerisammenheng. Mange industribedrifter, spesielt i Finnmark, er i dag helt avhengige av
russiske leveranser. For at norsk næringsliv skal kunne utvikle seg i forhold til markedet i
Nordvest-Russland, er det viktig at handelsveiene og infrastrukturen utvikles videre på begge
sidene av grensen.
En bedring i samferdselsinfrastrukturen er viktig i arbeidet for økonomisk utvikling og
integrasjon i Barentsregionen. For norske interesser, norsk næringsliv og spesielt for
utviklingen i Øst-Finnmark er det viktig at infrastrukturen i øst-vest retning blir videreutviklet
Barentshavet representerer også en viktig sjøverts tilgjengelighet for Russland mot Europa.
Ruten langs Finnmarkskysten og sørover vil kunne bli spesielt viktig for utskiping av de store

9

På oppdrag fra utenriksminister Gahr Støre har tidligere Statoilsjef Arve Johnsen utarbeidet en rapport om den
fremtidige utviklingen innen Barentsregionen frem mot 2020. Selve rapporten bygger på tre grunnpilarer – sikre
miljøet i nord, sanntidsovervåking av havene i nord, samt utvikle ny petroleumsteknologi egnet for arktiske strøk.
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olje- og gassreservene i Sibir. Dersom trafikken langs norskekysten øker er det behov for
ytterligere tiltak som bidrar til å sikre sjøtrafikken på bl.a. Finnmarkskysten. En vil i denne
sammenheng også måtte vurdere hvilken betydning denne utviklingen får for norske havner i
regionen.
Faktaboks

Rammebetingelser og drivkrefter som påvirker utformingen av
utenrikstransportmønsteret
• Nasjonal transportpolitikk og den regionale dimensjon
• Påvirkning fra EU
• Globalisering av produksjonsprosessene
• Utvikling av nye markeder
• Økonomisk vekst
• Nye logistikk IKT system
• Containerisering
• Sterkere fokus på miljø
• Strengere sikkerhetskrav
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Kapittel 3 Utenriks godstransport
3.0 Innledning
I dette kapitlet vil vi gi en presentasjon av godstransporten til og fra Norge. Med
presentasjonen som ble gitt i forrige kapitel som bakteppe, vil en i dette kapitlet gå konkret
inn å beskrive dagens utenriksgodsstrømmer og deretter se på hvorledes
utenrikstransportene vil kunne endres i løpet av planperioden.
Innledningsvis vil vi presentere en del forutsetninger som ligger til grunn for dagens
utenrikstransportmønster. Videre vil vi gi en beskrivelse av dagens utenriksgodstransportnett. Det er utarbeidet illustrasjoner som viser hvor varestrømmene beveger
seg i de fysiske transportnettverkene mellom Norge og utlandet i dag.
Avslutningsvis vil vi presentere prognoser for videre utviklingen i planperioden og synliggjøre
noen utfordringer knyttet til forventet utvikling.

3.1 Grunnleggende forutsetninger
Utenrikshandelen betyr mye i det samlede transportmarkedet i Norge. De siste to tiår har
utenrikshandelen vært preget av både vekst og strukturendring. I takt med fremveksten av
olje- og gassproduksjonen på norsk kontinentalsokkel, har naturlig nok eksportsiden vokst
mest. Andelen av vareproduksjonen som har blitt eksportert har økt fra 40 % i 1980 til 65 % i
2004. Men også en økende andel av vareproduksjonen på fastlandet har gått til eksport.
Andelen eksport fra fastlandet økte fra 16 % i 1980 til hele 28 % i 2004.
Importens relative betydning for varekonsumet i Norge har vært mer stabil. I 1980 var
andelen 22 %, mens den var 20 % i både 1990 og 2004.Importen har økt i takt med
konsumøkningen.
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Figur 3.1 Utenrikshandel, vareproduksjon og varekonsum i Norge 1980 - 2004
Kilde: Bearbeide tall fra SSB og TØI.
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Regionale variasjoner i behovet for utenrikstransporter
Vareproduksjon og varekonsum, og dermed utenrikshandelen, har naturlig nok store
regionale variasjoner etter blant annet naturgrunnlag, næringsliv og bosetning. Dette vil
gjenspeiles i utenlandsforbindelsenes funksjon og betydning. Ved analyser av
transportbehov og utfordringer ellers i korridorsammenheng, er det kombinasjonen av
volumer i ulike varespektre, som igjen stiller ulike krav til transportkvalitet og – utforming, og
retningsbalansen i godsstrømmene som er viktige for transportøkonomien, som står i fokus.
For analyser av utenlandsforbindelsene er beregninger av den regionale varetilgangen10 og
varekonsumet11 i ulike varestrømssektorer av spesiell stor viktighet ved at de illustrerer
eksportens og importenes betydning, både i en direkte regional sammenheng og i relasjon til
den samlede vareproduksjon og varehandel i regionene.

3.2 Norges handelspartnere
Størsteparten av norsk handel i 2005 var med EU land. Dette gjelder både målt i vekt og
verdi. Storbritannia er viktigste mottaker av norske produkter (se figur 3.2). USA, Canada og
Asia er andre viktige markeder for norske produkter. Når EU landene fremstår med så stor
dominans skyldes dette at en del av importen til Norge har opprinnelse i Asia eller andre
verdensdeler. Dette godset er importert til EU før det eksporteres videre til Norge.
Det er en trend i dag at innsatsvarer fra Asia blir satt sammen til fullverdige produkter i
Europa, som videreeksporteres internt på det europeiske markedet. Denne montasjedriften
blir ofte lagt i tilknytning til de store oversjøiske havneterminalene. Tilsvarende trend finner vi
for norsk uforedlet fisk, hvor fisken videreforedles nærmere de europeiske markedet.

10

Tilgangssiden består av: grossistsalg, import, eksport, industriproduksjon for innenlandsk bruk og produksjon
fra primærnæringene til innenlandsk bruk. (Eksport består av produksjon fra både industri og primærnæringene).
11

Anvendelsessiden består av: eksport, detalj og butikkhandel, engross og agentur, investeringsvarer,
innsatsvarer til tjenesteproduksjon og innsatsvarer til vareproduksjon.
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Handelspartnere 2005, Eksport (Verdi)
Kina
Canada
0,9 %
3,8 %

USA
6,5 %

Andre
13,6 %

Japan
1,0 %
Russland
0,8 %
Danmark
3,6 %
Finland
1,3 %

USA
Canada
Kina
Japan

Tyskland
12,6 %

Russland
Frankrike
9,3 %

Danmark
Finland
Frankrike
Italia

Italia
2,9 %

Sverige
6,5 %

Nederland
Spania
Storbritannia
Sverige
Tyskland

Nederland
9,9 %

Andre

Spania
2,4 %

Storbritannia
25,0 %

Handelspartnere, Eksport (Vekt)
Andre
7,6 %

USA
8,0 %

Canada
4,6 %

Kina
1,0 %
Japan
0,3 %
Russland
0,1 %
Danmark
3,4 %

Tyskland
17,4 %

Finland
1,5 %

Frankrike
9,8 %
Sverige
4,6 %
Italia
3,9 %

Storbritannia
24,1 %

USA
Canada
Kina
Japan
Russland
Danmark
Finland
Frankrike
Italia
Nederland
Spania
Storbritannia
Sverige
Tyskland
Andre

Nederland
11,6 %
Spania
2,0 %

Figur 3.2 Norges viktigste handelspartnere i 2005 for eksport målt i vekt og verdi
Kilde SSB handelsstatistikk 2005

På importsiden ser vi at Norge importer fra en rekke land. EU er vår viktigste handelspartner
med Sverige som det enkeltland vi importerer mest fra målt i vekt og verdi. Foruten EU er
Russland, USA og Asia viktig eksportører til det norske markedet, se figur 3.3.
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Handelspartnere 2005, Import (Vekt)
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Handelspartnere 2005, Import (Verdi)
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Figur 3.3 Norges viktigste handelspartnere i 2005 for import målt i vekt og verdi.
Kilde SSB handelsstatistikk 2005

Handelsandelen med Europa var i 2005 på 76,8 prosent for eksport av varer unntatt olje,
naturgass, kondensat, skip og oljeplattformer og 74,7 prosent for import unntatt skip og
oljeplattformer, jf. figur 3.4 og 3.5. Eksporten til Asia var på 24,9 milliarder kroner, en andel
på 9,9 prosent mens importen fra Asia var på 47,3 milliarder kroner, en andel på 13,5
prosent. Eksporten til Nord-Amerika var på 25,1 milliarder kroner - en andel på 9,9 prosent, .
Importen fra Nord-Amerika utgjorde 28,8 milliarder i 2005. I tilegg til de nevnte markeder
eksporterer og importerer Norge varer fra Afrika, Sør-Amerika og Oseania. I de senere år har
importen fra utviklingsland hatt sterk vekst.
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Figur 3.4 Importverdi, etter verdensdeler – 2005.
Kilde: SSB

Figur 3.5 Eksportverdi, etter verdensdeler – 2005.
Kilde: SSB

Faktaboks

Norsk utenrikshandel
• Norge et lite land med en åpen økonomi
• EU er i særstilling den viktigste handelspartner både mht
eksport og import
• Norsk eksport til EU utgjør ca 77 % av den samlede
eksportverdien, mens importen fra Europa utgjør 75 % .
• Storbritannia er Norges viktigste marked
• Sverige er det enkelt land vi importerer mest fra målt i
vekt og verdi.
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3.3 EUs handelspartnere
EU eksporterte varer for 880,4 milliard Euro til andre land utenfor EU og importerte varer for
936,3 milliard Euro i 200312. Av figur 3.6 nedenfor ser vi at det norske markedet utgjør 3% av
eksporten og 5 % av importen til EU målt i verdi. Med andre ord er ikke Norge en like viktig
handelspartner for EU sett fra EUs ståsted, som EU er sett fra Norges ståsted.
EUs viktigste handelspartnerne, eksport 2003
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Figur 3.6 Prosentvis fordeling av EUs handelspartnere målt i verdi i 2003.
Kilde: EU in figures. Eurostat Yearbook 2005.

12

Kilde: EU in figures. Eurostat Yearbook 2005.
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Med utgangspunkt i varehandelsstatistikken trer det fram et veldig klart bilde av norsk
utenrikshandel. Europa er så dominerende og transporten hit representerer hele
variasjonsbredden i vareslag at i all hovedsak vil utfordringene være Norges relasjon til
Europa og de ulike deler av Europa. Selv om det er nyanseforskjeller vil Norge og de øvrige
land i Norden ha samme utfordringer.
Når Europa er så dominant i forhold til våre utenriks godstransport, er det viktig å påpeke at
Norge er marginal for EUs eksport/import, spesielt når vi holder olje og gass utenom.
Samtidig ser vi at Norge også har en del handelspartnere som befinner seg lenger borte, noe
som stiller større krav til omlastninger underveis og totallogistikk løsninger. Siden Norge ikke
lenger har direkte oversjøiske forbindelser på stykkgodssiden innebærer det at
hovedstrømmene av gods til og fra Norge kommer enten direkte fra EU-land eller via større
europeiske terminaler som betjener oversjøisk fart. Dette medfører at en i Norge får stort
press på de utenlandskorridorene som betjener det europeiske markedet.
Til tross for det asymmetriske avhengighetsforholdet Norge har til EU vil begge parter ha en
felles interesse av å sikre god kapasitet og kvalitet i transportnettverkene mellom Norge og
Europa, bl.a. også som følge av at Norge gjennom EØS-avtalen er en del det indre
europeiske markedet.

Faktaboks

EUs handel med Norge
• Det norske markedet utgjør 3% av den samlede eksporten fra
EU målt i verdi.
• 5% av EUs samlede import kommer fra Norge. Dette er
inklusive petroleumsprodukter.
• EU er en dominerende handelspartner for norsk
utenrikshandel, mens Norge spiller en mer marginal rolle som
handelspartner for EU.
• For enkelte sektorer som eksempelvis petroleum og fisk er
Norge meget viktig for EU.
• Hovedutfordring for Norge i samarbeid med EU er å sikre
robuste transportforbindelser mellom Europa og Norge

3.4 Kontinuerlig vekst
Til tross for et differensiert handelsmønster, hvor Norge har såkalte avstandsulemper som
følge av en geografisk perifer plassering i forhold til viktige europeiske markeder, har Norge
over de siste 20 årene hatt en kontinuerlig vekst i utenlandshandelen målt i vekt og verdi.
Overskuddet på handelsbalansen de seneste årene skyldes i stor grad at Norge selger store
mengder olje og gass til andre land. Bruttonasjonalproduktet (BNP) var på 1 904 milliarder
kroner i 2005. Norge hadde i 2005 et eksportoverskudd på 328 milliarder kroner. Dette
utgjorde 17 prosent av BNP.

28

Eksporten økte fra 482,9 milliarder kroner i 2003 til 668,9 milliarder i 200513. Olje og
naturgass er de varene som utgjør størst andel av eksportinntekten. I 2005 hadde eksport av
råolje, kondensat og naturgass en verdi på 407,4 milliarder kroner dvs. om lag 61 % av
eksportverdien.

Figur 3.7 Eksportutvikling i perioden 1986-2005 i verdi. Kilde: SSB
Den samlede verdien for import av varer var 282,2 milliarder kroner i 2003 og økte til 357,7
milliarder i 2005, målt i løpende priser.

13 SSBs statistikk ” Utenrikshandel med varer. Desember 2005” . Transportstatistikken omfatter ikke
alle varer. Følgende varenummer er utelatt: 2716.0000 Elektrisk
(8802.1100,1200,2000,3000,4000,5000, 6000); 8901 Skip strøm; 8802 Fly 8902 Skip (fiskefartøyer)
(8902.0001,0002); 8904.0000 Slepe- og skyvefartøyer; 8905 Mudderverk, plattformer og lignende
(8905.1000,2000,9000); 8908.0000 Fartøyer bestemt for opphogging.
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Figur 3.8 Importutvikling i perioden 1986-2005 i verdi. Kilde: SSB
I 2003 eksporterte vi 242,4 millioner tonn varer til utlandet. Vekten ble redusert til 233,5
millioner tonn i 200514. Av disse 233,5 millioner tonnene utgjorde råolje og naturlige
gasskondensater 183,2 millioner tonn, mens mineraloljeprodukter utgjorde 9,1 millioner tonn.
Total norsk eksport eksklusive alle petroleumsprodukter ble da 41,2 millioner tonn i 2005.
Totalt importerte vi 35,0 millioner tonn varer i 2005. Eksklusiv petroleumsprodukter
importerte vi 33,8 millioner tonn.
Det er ingen umiddelbare tegn som tyder på at denne veksten i utenlandshandelen skal
reduseres, snarere tvert om, så indikerer alle prognoser en mer eller mindres
sammenhengende vekstperiode også for de kommende 20 år. Gjennom å studere forholdet
mellom utvikling i BNP og utvikling i transportarbeid over tid, ser en at det er en klar
sammenheng. Økt vekst i BNP gir økt vekst i transportarbeid. Økt vekst i godstransportene til
utlandet i kommende planperiode innebærer en økt belastning på de viktigste
godstransportnettverkene til og fra Norge.
Denne sammenhengen har bl.a. EU søkt å utfordre gjennom de målsetningene man trakk
opp i det transportpolitiske dokument Time to decide fra 2001. Her la en til grunn en
antagelse om at en ville kunne vri noe av transportarbeidet mellom ulike transportformer og
redusere de miljømessige negative effekter av transport. Dette til tross for at en hadde en
sterk økonomisk vekst.
I ettertid har det vist seg å være vanskelig å nå disse overordnede målsetningene. Da EUkommisjonen la frem midtveis revisjonen av den ovennevnte hvitbok våren 2006 var en av
hovedkonklusjonene nettopp at en ikke hadde vært i stand til å ”styre” trafikkveksten
nevneverdig tiltross for at ulike virkemiddele var søkt implementert. En har derfor valgt å
legge om strategien ved at en nå søker å tilrettelegge for de enkelte transportformer isolert
og gjennom intermodale eller multimodale løsninger, men med et særskilt fokus på at dette
skal skje innenfor et bærekraftig perspektiv. Dette beskrives nå som en komodal eller
samordnet transportpolitikk. Dette vil bli nærmere utdypet senere i kapitlet under punkt 3.14
14

Se avsnittet om råolje for årsaken til reduksjonen.
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Faktaboks

Kontinuerlig vekst
• Norge har hatt en kontinuerlig vekst i utenlandshandelen de
siste 20 år og det er forventet att den vil vedvare de neste 20
år
• Det er særlig eksporten av petroleumsprodukter som bidrar til
overskudd på handelsbalansen
• Vekst i BNP gir vekst i transportarbeidet
• EU har søkt å vri deler av transportarbeidet fra vei til andre
transportformer uten å lykkes nevneverdig
• Nå søker EU å tilrettelegge for de enkelte transportformer
isolert og gjennom intermodale eller multimodale løsninger,
men med et særskilt fokus på at dette skal skje innenfor et
bærekraftig perspektiv. Dette kalles samordnet eller komodal
transport

3.5 Godsstrømmene som grunnlag for transportkorridorer – Hvorfor
etablere transportkorridorer?
Kravet til leveringspresisjon nødvendiggjør en kontinuerlig utvikling av totalløsninger som
mest mulig effektivt løser transportbehovet med riktig kvalitet, jf kap. 2. Ulike varer har
forskjellige egenskaper og stiller helt ulike krav til transporten. Fra svært ømfintlige varer som
krever streng kvalitetskontroll med temperatur og framføringstid, til varer, gjerne bulkvarer
som har svært lave krav for eksempel malmer eller stein. Det har derfor utviklet seg
helhetlige logistikknettverk som skal ivareta de ulike vareslagene sine krav til
transportkvalitet.
Den viktigste varetransporten fra Norge er olje og gass. Transportbehovet for denne
eksporten er ivaretatt som egen transportinfrastruktur. Transportnettverket for petroleum
består av forsyningsbaser, farleder, rørledningssystemer og terminaler osv. Design og
utvikling av disse systemene er klart spesifisert i forhold til enkelte olje/gassfelt. I liten grad vil
de påvirke direkte offentlig investeringer i transportinfrastruktur, men vil i flere tilfelle ha
direkte tilknytning til den nasjonale infrastrukturen. Eksempler på dette vil være opprustning
av vegnett til store landbaserte terminalanlegg, utbedring av farleder, overvåkningssystemer
og terror og utslippsberedskap.
Store enkeltfelt som åpner nye provinser kan også i betydelig grad bidra til behov for ny
offentlig infrastruktur. I nordområdene vil dette kunne være tilfelle, spesielt utviklingen utenfor
Lofoten og i Barentshavet.
I tillegg til olje og gass vil import og eksportvarer for den råvarebaserte industrien ha egne
effektive transportnettverk som inngår i globale forbindelseslinjer. Dette er i all hovedsak
bulktransporter på skip eller jernbane.
For begge disse varekategoriene gjelder også at de må ha et landings/eller spredningspunkt
på land i Norge. Enten vil et slikt import/eksportpunkt være et spredningspunkt. Alternativt
kan det være en usynlig grensepassering der varen fortsetter på samme lastbærer videre inn
i den nasjonale korridoren til en terminal eller direkte til sluttbruker.
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Øvrige vareslag i internasjonal trafikk har krav og egenskaper som er vesentlig og
avgjørende for hvilken transportbærer som brukes.
De fleste utenlandstransporter vil være koblet til en nasjonal terminal og deretter direkte
spredning og distribusjon, og transport langs en nasjonal transportkorridor. Kvaliteten og
kapasiteten må være tilpasset behovet og uavhengig av nasjonale grenser. For visse
relasjoner vil den internasjonale transporten være bestemmende for hva slags kvalitet og
kapasitet som transportkorridoren på norsk side bør være. Eksempler på dette vil være
Ofotbanen, Svinesund/Østfoldbanen, sjøkorridoren Oslo mot kontinentet og mot Østersjøen
(Se nærmere korridorkart i kapittel 5).

3.6 Godstransportstrømmer
Vi vil nå gi en beskrivelse av dagens utenriksgodstransportnett slik vi kan dokumentere det
gjennom vårt datamateriale. Hovedformålet er å gi et overordnet bilde av situasjonen, slik at
fremstillingen er konsentrert rundt de deler av nettverkene som har et visst transportvolum
målt i vekt og verdi. I praksis innebærer dette at godsstrømmer ned til 10 tusen tonn/år eller
150 millioner kroner/år er representert. Disse mål er som i modellene angitt i nettovekt og
basisverdi (det vil si uten avgifter, subsidier og avanse).
Varespekteret er aggregert til tre hovedtyper; stykkgods, matvarer og tørrbulk, mens olje og
gass er holdt utenfor. Oljetransport på sjø er presentert i en egen figur. Petroleumseksport
blir i den videre fremstillingen i kapitlet behandlet i et eget avsnitt fordi de er konsentrert på et
fåtall transportlenker som både i vekt og verdi blir helt dominerende i det norske transportbildet. Fordi disse transportene ”overskygger” andre interessante poenger i norske
transporter, holdes de derfor utenfor i de fleste visualiseringene.
En stor andel av godstransporten er bundet til en type transportmiddel og er derfor ikke
interessant i forhold til intermodalitet for eksempel bulktransporter. Videre er det for en del
typer gods, som olje og gass, ikke store utfordringer i forhold til transportsystemet med
unntak av beredskapsmessige forhold og i enkelte tilfeller farledstiltak. Det fokuseres derfor
her på den delen av godstransporten der det finnes større utfordringer i transportsystemet i
forhold til kapasitetsproblemer, og der det er mulig å påvirke valg av transportmiddel.

3.7 Godstransport, sjø, jernbane og veg
Figur 3.9 illustrerer alle tre transportformer, sjø, jernbane og veg, og summen av vekten av
alle de tre varegruppene, stykkgods, matvarer og tørrbulk. Illustrasjonen gir et samlet bilde
av korridormønsteret og de ulike transportformers rolle i dette. Sjøtransport langs kysten og
videre mot utlandet, både den østlige og vestlige transportstrømmen gjennom Nordsjøen og
transportstrømmen mot Østersjøen gjennom Kattegat, dominerer bildet. Sjøtransportens
dominans preges av de tunge bulktransportene, som på denne illustrasjon også dekker
transittransport av svensk jernmalm fra Kiruna med jernbane og videre med skip mot sør
(transittrafikk). Denne malmtransporten på Ofotbanen dominerer også belastningen på
jernbanenettet.
Den helt dominerende korridor for vegtrafikken er Europaveg 6 (E 6) fra Oslo mot SørSverige, via Danmark, og eventuelt videre til kontinentet. Det er også mulig å reise via SørSverige til Baltikum med ferge.
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Figur 3.9 Utenriks godstransport på sjø, jernbane og veg – målt i vekt
Figur 3.10 illustrerer de samme aspektene som figur 3.9, men eksklusiv bulktransport. Ved å
trekke ut bulktransportene får en et bedre bilde av den delen av utenrikstransportene som
danner grunnlag for de intermodale transportene. Vi ser at det samme hovedmønsteret
fremkommer, men sjøens dominans er svekket og landtransportene er mer fremtredende.
Fortsatt er likevel sjøtransport dominerende i helhetsbildet og for hver av regionene.
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Figur 3.10 Utenriks godstransport 2003 på sjø, veg og jernbane målt i vekt
eksklusiv bulk
Under kategorien mat er fiskeeksport den viktigste. Fisk blir transportert av alle typer
lastebærere. Eksporten av sjømat var i 2005 på 31,7 milliarder kroner. Det totale
eksportvolumet var på 1,7 millioner tonn. Den sterke veksten skyldes økt eksport av sild og
laks og en prisøkning på de fleste produktene. Markedene med størst vekst er Russland og
EU. Eksporten av oppdrettet fisk utgjør 47 prosent og er den høyeste som er registrert
noensinne. Eksporten til Russland i 2005 ble på 3,7 milliarder kroner. Det er en økning på
1,2 milliarder kroner - eller 47 prosent sammenlignet med 2004. Russland er dermed vårt
største enkeltmarked for sjømat. Utenom Russland vokser Ukraina sterkest i Øst-Europa, og
eksporten var på 1,1 milliard kroner i 2005, 400 millioner kroner mer enn i 200415. Norsk
fiskeri- og havbruksnæring eksporterte 228 ulike varekategorier i 2005 til 138 land. I alt 13
land importerte norsk sjømat for over 1 milliard kroner, og sto for 77 prosent av samlet
15

Kilde: Eksportutvalget for fisk.
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eksport. Fire av landene ligger utenfor EU-området. Fremveksten av nye markeder i øst
skaper nye utfordringer i forhold til logistikkløsninger og for utenrikskorridorene generelt.

AIS-bilde av reel skipstrafikk langs kysten - til og fra utlandet
AIS illustrer det reelle seilingsmønsteret til og fra Norge på en god måte. Illustrasjonen i figur
3.11 viser antall seilinger i juni og juli 2006 langs Norskekysten. Denne figuren er tatt med for
å vise at de modellgenererte visualiseringene i hovedtrekk er sammenfallende med den
reelle trafikksituasjonen på sjø gjengitt i visualiseringene. Trafikkbildet i figur 3.11 som
dekker juni og juli måned 2006 må kunne sies å være relativt representativt for årstrafikken.
Skipene som illustreres her er kun seiling med skip i utenriksfart.

Figur 3.11 Trafikktettheten langs Norskekysten 2006
Fargekodene på de ulike strekene indikerer trafikktettheten på de ulike strekkene langs
kysten. Strekk som har den svakeste gulfargen har også færrest skipspasseringer dvs. færre
en 5 passeringer i måleperioden fra 1. juni til 31. juli, mens strekk med den mørkeste
rødfargen har mer enn 40 skipspasseringer i tilsvarende periode. Tallet inne i selve fargen
representerer antall celler med denne fargen av totalt antall 800000. (Cellestørrelse 2890
meter) 16

16

For nærmere opplysninger om benyttet metode se appendiks 2
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I figurene under illustreres antall skip i utenriksfart som passerer en passeringslinje vi har
satt. Alle skipene som indikeres har startpunkt eller destinasjon i Norge. Skipene er enten
fargelagt med hvilket land de skal til eller kommer fra.

Figur 3.12. Antall skip i utenriksfart som passerer Lofoten

Figur 3.13 Antall skip i utenriksfart som passerer Stavanger
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Det var 101 skip som har AIS om bord som passerte Lofoten i tidsrommet juni og juli 2006. I
det samme tidsrom passerte 1904 skip utenfor Stavanger. Dette er kun ment å si noe grovt
om trafikkbelastningen i forhold til utenrikstransporter med tilknytning til Nord og Syd-Norge.
Det er da helt naturlig at det blir færre skip jo lenger nord man kommer. Dette illustreres
tydelig i figur 3.11.
Det er en betydelig internasjonal godstrafikk som benytter indre led langs kysten. Den
fremgår klart av AIS plottet ved en sammenhengende rød strek innaskjærs. Det er viktig å
forstå dynamikken mellom stamleden og sjøruten langs Norskekysten som går i åpent hav. I
dårlig vær øker andelen skip som velger å seile innaskjærs. Dette betyr at en større andel av
totaltrafikken går innaskjærs i vintersesongen. Fraktfartøy med ømfintlig og kostbart
spesialgods ombord velger ofte å seile innaskjærs for å unngå skader på godset. Et
eksempel på dette har vært skip som frakter bygningsdeler til Snøhvitanlegget. I
cruisesesongen seiler også cruisskipene stort sett i stamleden langs kysten. Dette medfører
at en får sesongvise svingninger mht trafikkbelastning som igjen får konsekvenser med
hensyn til losing og trafikkavvikling.

3.8 Det intermodale markedet
Når bulkproduktene trekkes ut av den samlede eksporten og importen står en tilbake med en
kategori produkter som i hovedsak omtales som stykkgods. Stykkgods omfatter en rekke
ulike produkter, men hvor en kan gjøre et skille mellom det som kan containeriseres og det
øvrige stykkgodset. Den delen av godset som containeriseres eller som kan containeriseres
utgjør en viktig del av det intermodale markedet (sammen med bl.a. godstrailerne og
vekselbeholdere/swapbodies som også er intermodale lastbærere.) Det er innefor dette
markedssegmentet at konkurranseflatene mellom de ulike transportformene er størst på
godsiden. Det er også i dette markedet at behovet for samordning mellom transportformene
er størst.
Containeren er selve forutsetningen for intermodale løsninger. Den kan fylles med varer og
er standardisert slik at den kan transporteres med alle transportformer uten at det krever full
omlasting. På den annen side stiller containertransport krav til effektivitet og tilstrekkelige
arealer i omlastingsterminalene. Disse to forhold henger nøye sammen. Kapasiteten i en
containerterminal avhenger av tilgjengelig grunnareal, antall containere som kan stables
oppå hverandre og liggetiden for hver container i terminalen (som også avhenger av anløpsfrekvens). Det kreves relativt store investeringer både i opparbeiding av arealer og i
kransystemer for å kunne håndtere større containervolumer innenfor begrensede arealer
teknisk sett og med tilstrekkelig sikkerhet for forsvarlig håndtering av godset.
Det har over flere år vært en trend med økende grad av containerisering i første rekke
innenfor ulike typer av stykkgods, men også innen bulk segmentet ser man at enkelte
produkter nå sendes i container.

Norsk utenrikshandel med gods 2005, fordelt på transportmidler
For å danne seg et bilde av containerens betydning i det norske utenlandstransportmarkedet
viser tabell 3.1 hvorledes import og eksport fordeler seg på containeriserte og ikke
containeriserte produkter etter transportmiddel ved grensepassering.
Total norsk eksport eksklusiv råolje, naturgass, NGL og kondensat, men inklusive
mineraloljeprodukter var i 2005 på 50,3 millioner tonn. Mineraloljeprodukter som eksempelvis
bensin og diesel er tatt med i tabell 1 og figur 3.12 fordi disse produktene fraktes både på
vei, jernbane og sjø.
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Total norsk import er 33,8 millioner tonn inklusive 3,9 millioner tonn mineraloljeprodukter.
Tabell 3.1: Eksport og import fordelt på transportmiddel – container/ikke container
målt i vekt i tusen tonn

Container
Bil
Fartøy
Fly
Jernbane
Totalt

Eksport
ikke container
container
12
3682
1762
43848
1
61
15
883
1790
48474

Import
ikke container
34
6199
1375
25155
30
98
890
1507
32274

Kilde: SSB

Fordeling av godstransportene på ulike transportmidler for hhv. eksport og import er illustrert
i figur 3.14
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Figur 3.14 Eksport og import 2005 fordelt på transportmiddel – container/ikke
container. Kilde: SSB
De største transportmengdene som importeres og eksporteres er bulkvarer med skip, men
også for container har sjøtransport en stor andel. Utenrikstransporten for container er
omtrent likt fordelt på eksport og import med 1,8 millioner tonn eksportert og 1,5 millioner
tonn importert.
Tabell 3.2 viser utenrikshandelens fordeling på Norges viktigste handelspartnere fordelt på
handelsområder etter transportmåte i container ikke container i 2005 målt i vekt. Tabell 2 gir
også en grov oversikt over retningsbalansen mellom Norge og resten av verden
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Tabell 3.2 Eksport og import fordelt på avsender/mottakerland– container/ikke
container
Eksport
Import
ikke container container
ikke container
93
13108
48
10245
890
5113
731
7447

container
Norden
Oversjøisk
Resten av
Europa
Storbritannia
Øst-Europa
Totalt

349
440
17
1789

21813
6374
2066
48474

606
105
18
1508

7916
2140
4524
32272

Kilde: SSB
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Figur 3.15 Eksport og import fordelt på avsender/mottakerland. Kilde: SSB
Dessverre har vi ikke hatt tilgang til datamateriale for alle transportformene mht å lage gode
visuelle fremstillinger av selve containertrafikken fordelt på de enkelte korridorer og
forbindelser i utenrikstransportnettet. Men de påfølgende visuelle bildene hvor bulk er holdt
utenom viser i noen grad det intermodale markedet i form av stykkgods og matvarer som for
en stor del er containeriserbare produkter.
Figur 3.10 på side 34 illustrerer i stor grad det intermodale transportnettet i og med at
bulktransporter er ekskludert fra illustrasjonen. Utenriks landtransport, og da spesielt veg, har
sin klart sterkeste posisjon til/fra Østlandet med hovedstadsområdet som sentrum.
Vegtransport har en viktig funksjon for Sørlandet og Vestlandet via de internasjonale
fergene. Godsbiler på ferge er også viktig til og fra Østlandet, via Oslo havn. Når det gjelder
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den delen av godstransportene som går med fly utgjør det ca 0,1 % av det samlede
utenriksgodset som transporteres til og fra Norge regnet i vekt, men 8% målt i verdi.17
Hovedtrekkene i transportmønstrene og sammenhengen mellom de innenlandske definerte
korridorer og utenlandsforbindelsene består også om vi presenterer transportvolumene etter
verdien av varene jfr figur 3.16. Den viktigste forskjellen er at transportformenes relative
betydning endres, ved at varene som transporteres på sjø og til dels jernbane
gjennomgående har lavere egenverdier, eller ”kilopriser”, enn på luft- og vegtransport.
Dermed får også de korridorer som er preget av vegtransport en sterkere fremtoning, og
tilsvarende lavere for sjøtransport. Det er likevel verdt å merke seg at verdien på godset som
transporteres på sjø har en verdi som er mer en dobbelt så stor som det som befraktes på
jernbane og veg til sammen. Illustrasjonen viser verdi eksklusive petroleumsprodukter. Tas
petroleumsprodukter med i en slik illustrasjon ville sjøtransporten bli totalt dominerende.

Figur 3.16 Utenriks godstransport 2003 på sjø, veg og jernbane målt i verdi
17

TØI rapport 624/2003
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Diverse stykkgodsvarer
Totalt ble det fraktet 6,4 mill tonn av diverse stykkgods i norsk utenrikshandel i 2003. På
landsbasis er importen (56 %) større enn eksporten (44 %).
De store områder for eksport av diverse stykkgodsvarer er Øst- og Sørlandet, etterfulgt av
Midt-Norge. Nord-Norge og Vestlandet har mindre betydning for eksport av diverse
stykkgodsvarer. EU-landene er våre viktigste mottagere. De nordiske landene mottar 22 %,
mens de øvrige europeiske EU-land mottar hele 59 %. Oversjøisk eksport utgjør 17 %.
Hovedtyngden av denne oversjøiske eksporten går via europeiske transitthavner.
Det helt dominerende område for import av diverse stykkgodsvarer til Norge er Østlandet
med hele 2/3 av volumet. Dette er naturlig ettersom det er en stor konsentrasjon av grossist
virksomhet i hovedstatsområdet. Sørlandet og Vestlandet ligger på samme nivå og mottar
hver vel 12 – 14 % av importvolumet. Relativt beskjedene mengder av ferdigvarer blir
importert direkte til Midt og Nord-Norge.
EU har en tilsvarende dominerende posisjon som leverandør av ferdigvarer med hele 86 %
av totalen. På importsiden er Norden en langt viktigere handelspartner enn på eksportsiden.
Sverige, Danmark og Finland står alene for vel 43 % av Norges import av ferdigvarer/diverse
stykkgods. Den oversjøiske importen til Norge ligger på samme volum nivå som tilsvarende
eksport, men andel er noe mindre 12 %.
Tabell 3.3 Transport av diverse stykkgodsvarer i norsk utenrikshandel 2003. 1000
tonn.
Fra\Til

Norden

Norden
EU/EØS
Europa
ellers
Verden
ellers
Øst
Sør
Vest
Midt
Nord
Totalt
Kilde:TØI/SSB

253
224
29
102
5
612

EU/

766
405
47
442
4
1664

Europa
ellers

16
25
3
3
0
48

Verden
ellers

209
182
28
56
1
475

Øst

Sør

Vest

Midt

Nord

Totalt

1194
834
46

142
243
7

77
302
4

68
66
5

59
86
6

1540
1531
68

272

98

53

15

3

440

154

1244
835
107
603
10
6378

2346

489

436

153

Dette mønster i vår utenrikshandel med ferdigvarer/diverse stykkgods medfører relativt dårlig
retningsbalanse. Sett på et nasjonalt nivå ligger importvolumene nær 30 % over
eksportvolumene. Skjevheten i bildet blir forsterket ved at det også er ubalanse mot våre
handelspartnere. Hovedårsaken til den dårlige balanse er å finne på nordisk nivå. Her ligger
importvolumene hele 150 % over eksportvolumene. Mens det er relativ god balanse med de
øvrige EU-landene. Her ligger importen kun 9 % under eksportvolumene. Tilsvarende er det
også relativ god balanse i den oversjøiske handelen av ferdigvarer/diverse stykkgods.
Således kan det sies at balansen er relativ god på de lange utenrikstransporter, men dårlig
på de relativ korte utenrikstransporter.
Ubalansen i stykkgodsmarkedet er mer fremtredene på et regionalt nivå. De største
volummessige forskjeller forekommer på Østlandet. Her utgjør importvolumene hele 2,3 mill
tonn mot kun 1,2 mill tonn i eksport. Sørlandet og Midt-Norge har begge markerte større
eksportvolumer enn importvolumer, mens situasjonen er omvendt for Vestlandet og NordNorge.
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Matvarer
Totalt ble det transportert 5,9 mill tonn matvarer i norsk utenrikshandel. Matvarer består i
denne sammenheng av innsatsvarer til dagligvarer, dagligvarer, drikkevarer, fersk fisk,
frossen fisk, bearbeidet fisk, termovarer ellers til matvareproduksjon og konsumvarer. På
landsbasis er importen av matvarer større (56 %) enn eksport av matvarer (44 %).
Fordelingen her er lik med den for diverse stykkgodsvarer.
De store områder for eksport av matvarer er Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge. Dette
gjenspeiler i første rekke fiskens betydning i eksportmarkedene. Sørlandet har den minste
betydning etter fulgt av Østlandet. Spredningen av norsk matvareeksport er langt ”jevnere”
enn tilsvarende mønster for diverse stykkgods. Her tar EU-landene ”kun” 58 % av totalen,
Europa ellers (i første rekke Russland, men også Ukraina er viktige her) tar nær 23 %, mens
den oversjøiske andel utgjør hele 20 %.
De dominerende områder for Norges matvareleveranser er oversjøiske land (39 %). Disse
importmengder består i stor grad av forstoffer til landbruk og matkorn, og transporteres i stor
grad i bulk. Også EU-landene er viktige med 56 % av leveransene av matvarer. Norden
utgjør 27 % og andre EU-land 29 %. Importmengder fra disse områder består av et mer
sammensatt spekter av matvarekategorier dominert av dagligvarer.
De dominerende mottaksområdene for matvarer finnes på Østlandet (59 %) og Vestlandet
(20 %), etterfulgt av Midt-Norge (13 %). Sørlandet og Nord-Norge mottar mindre mengder.
Tabell 3.4 Transport av matvarer i norsk utenrikshandel 2003. 1000 tonn.
Fra\Til

Norden

Norden
EU/EØS
Europa
ellers
Verden
ellers
Øst
Sør
Vest
Midt
Nord
Totalt
Kilde:TØI/SSB

192
45
166
102
204
710

EU/

62
23
291
268
143
787

Europa
ellers

15
2
259
151
154
582

Verden
ellers

58
7
158
233
52
509

Øst

Sør

Vest

Midt

Nord

Totalt

434
595
58

68
80
8

200
209
40

177
80
26

15
3
76

893
968
209

864

35

207

150

3

1259

96

328
78
875
754
552
5915

1951

191

656

433

Dette mønster i Norges utenrikshandel med matvarer medfører også ”problemer” for
retningsbalansen i transportstrømmene gjennom dårlig utnyttelse av transporttilbudene. På
et nasjonalt nivå ligger importvolumene vel 29 % over eksportvolumene. Den geografiske
skjevhet er mer fremtredene innen dette varespekter enn innen diverse stykkgods. To
områder peker seg særlig ut og i hver sin retning. Nord-Norge hvor importandelen kun utgjør
17 % av eksportandelen og Østlandet hvor eksportandelen kun utgjør 17 % av
importandelen. Vestlandet har den beste ballansen, her utgjør importen vel 75 % av
eksporten. Midt-Norge har også et overskudd på eksportsiden, her ligger denne 74 % over
importen.
Denne regionale skjevhet blir også her forsterket gjennom mønsteret i vår samhandel med
utlandet. Stor skjevhet finnes i den oversjøiske vareutveksling. Her utgjør eksporten kun 40
% av importen, men her er importvolumene i større grad enn i de andre markeder preget av
bulklaster. Det betyr at det kan være bedre balanse innen containermarkedet.
Handelsbalansen med EU, både på nordisk nivå og ellers, er mer preget av ballanse.
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Derimot utgjør importen fra resten av Europa (Russland, Ukraina, mv) kun 36 % av
eksporten.

Hovedstadsområdet som nasjonalt logistikknav og knutepunkt
Et viktig fellestrekk i transportmønsteret for diverse stykkgods og matvarer er Østlandet, og
da spesielt hovedstadsområdet, sin posisjon og funksjon med to hovedaspekter. Det ene er
dette markedets egentyngde i kraft av sin store befolkningsmengde, det andre aspektet er
hovedstadsområdets funksjon som logistisk nav i det nasjonale distribusjonsnettet. Disse
analyserte varestrømmer gjenspeiler således hovedstadsområdet som sentrum for fem av de
åtte nasjonale innenlandske korridorene. Sammen med Oslo havn, Alnabru-terminalen,
mange vegterminaler og Gardermoen flyplass danner disse hovedknutepunkter for
sammenknytning av og sammenheng mellom nasjonale stamnett og internasjonale
forbindelseslinjer. I disse logistiske nav foregår det således to hovedfunksjoner, dels en
direkte transittering av godset mellom transportmidler i innenrikstrafikk og utenrikstrafikk, og
dels en omsortering av samlastgods. Det siste kan illustreres ved at inn til Osloområdet kan
det komme to containere med klær fra Kina med ett transportmiddel, en container med kaffe
fra Afrika med et annet transportmiddel og to containere med bildeler fra Tyskland med et
tredje transportmiddel. I et logistikksenter hos en grossist blir disse containerne tømt og
fordelt på fem nye containere. En container med klær, kaffe og reservedeler blir sendt med et
transportmiddel til Vestlandet, en annen blir tilsvarende sendt til Nord-Norge osv.
For nærmere informasjon om import og eksportfordelingen på enkelt kommuner se
appendiks 3.

Faktaboks

•

•
•
•
•
•

Det intermodale markedet består i hovedsak av den delen av godset
som containeriseres eller som kan containeriseres. Sammen med bl.a.
gods på godstrailerne, på vekselflak og i swapbodies og andre
unitiserte lastebærere, utgjør dette et eget markedssegment.
Det er innefor det intermodale markedssegmentet at
konkurranseflatene mellom de ulike transportformene er størst.
Utenrikstransporten for container er omtrent likt fordelt på eksport og
import med 1,8 millioner tonn eksportert og 1,5 millioner tonn
importert.
De store områder for eksport av diverse stykkgodsvarer er Øst- og
Sørlandet, etterfulgt av Midt-Norge.
Det helt dominerende område for import av diverse stykkgodsvarer til
Norge er Østlandet med hele 2/3 av det samlede volumet.
Hovedstadsområdet er det nasjonale logistikknavet.

3.9 Vegtransport
Mens sjø og jernbanetransport i første rekke kan karakteriseres som langtransportmidler
innen godsmarkedet, har vegtransport utviklet seg til å dekke både lange og korte
transporter. Men ut fra at det er begrensede varemengder som kan fylles på en og samme
godsbil har vegtransport en avtagende markedsposisjon med økende transportavstand. En
annen viktig dimensjon i dette er vareverdi. Derfor vil en økende andel av godset som fraktes
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med lastebil være ”høyverdivarer” med økende transportavstand. Dette siste forhold vil i
større og mindre grad gjenspeiler seg i korridormønsteret. Her fremkommer bulk som den
største varegruppen i alle korridorene, men denne dominans er ikke på langt nær så
fremtredene som på et tilsvarende korridorkart over innenrikstrafikken.
Den helt dominerende korridoren på vegsiden strekker seg fra østlandsområdet med
hovedtyngde i Osloområdet mot Sør-Sverige, Danmark og kontinentet via E18 over Ørje og
med E6 over Nye Svinesund som hovedåre. Den samlede årlige belastning på E6 er 4,2
millioner tonn. Denne belastning øker med ytterligere 0,3 million tonn til 4,5 millioner tonn på
E 6 med tilførslene på fergen mellom Sandefjord og Strømstad.
Den nest viktigste korridoren går fra det sentrale Østlandsområdet via rv 2 forbi Kongsvinger
mot Sverige, Finland og Øst-Europa. Årlige kvantum med godsbiler her er 1,3 millioner tonn.
Fra Midt-Norge får vi en utenlandskorridor som består av tre utenlandsforbindelser som
samlet har et godsomslag på ca 1,1 millioner tonn. En utenlandsforbindelse går via
Europaveg 14 (E 14) og forbinder Midt-Norge og sentrale deler av Midt-Sverige, Finland og
Øst-Europa. Denne utenlandsforbindelsen har en årlig belastning på 0,6 millioner tonn. I
tillegg er rv 31 forbi Røros en viktig utenlandsforbindelse som forbinder Møre og Romsdal
med Sverige, Finland og Øst-Europa (0,3 millioner tonn). Rv 221 gjennom Elgådalen utgjør
0,25 millioner tonn.
Den siste korridoren som forbinder Nord-Norge mot Sverige, Finland Russland og Europa
har tre hovedforbindelser. Disse tre har noenlunde de samme årlige belastninger med
mellom 0,4 og 0,35 millioner tonn lastebilgods. Spesielt forbindelsen fra Nord-Norge mot
Europa er viktig for transport av ferskfisk. Det er ingen av de ”rene” vegforbindelsene som
har større relativ andel matvarer enn den som forbinder Finnmark og Troms med Europa.
Godsbiler i samspill med de internasjonale fergeforbindelsene har en aktiv rolle i
utenrikstrafikken. Dette samspill er spesielt viktige både for Østlandet, Sørlandet og de
sørligste deler av Vestlandet, men også for resten av landet går det mye vegtransport via de
internasjonale ferger. Samlet går det 2,2 millioner tonn årlig på disse fergeforbindelsene.
Omfanget er størst på de ruter som går ut fra Oslo havn. Disse har to hovedretninger, en
direkte mot kontinentet via Kiel, og en mot kontinentet via havner i Danmark.
Viktige internasjonale fergehavner er ellers Sandefjord, Larvik, Grenland, Kristiansand og
Stavanger. På Vestlandet er Bergen ved siden av Haugesund og Stavanger viktige havner.
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Figur 3.17 Utenriksgods 2003 transportert på veg – målt i vekt

3.10 Jernbanetransport
Status
Store deler av godstransporten på jernbane har gjennomgått strukturelle endringer de
seneste årene. Innenriks godstransport er i stor grad blitt containertrafikk mellom Oslo og de
største byene i Sør-Norge og Bodø. De er også betydelig containertrafikk mellom Narvik og
Sør-Norge med bruk av det svenske banenettet.
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I utenrikstransporten finnes ulike togprodukter, bulk, vognlast, systemtog og containertog. I
volum(vekt) er malmtransporten fra Kiruna til Narvik på Ofotbanen totalt dominerende, jf fig
3.16. Det er ventet stabil vekst i disse transportene fra ca 12,5 mill tonn pr år i 2005 til 20 mill
tonn pr år i 2020.
Utover dette er Ofotbanen viktig for containertransport mellom Sør-Norge og Nord-Norge
med bruk av det svenske jernbanenettet. Det transporteres ca 550.000 tonn stykkgods
hovedsakelig med ARE-togene (Arctic Railway Express). ARE-toget har ført til en sterk
økning innenfor intermodale transporter med import og eksport via Oslo til/fra Narvik og med
videre distribusjon med lastebil.
Totalt på Ofotbanen i dag kjøres det 17 tog i hver retning på hverdager, 12 malmtog, 2
godstog.
For de øvrige strekningene som krysser grensen til Sverige er Østfoldbanen og den videre
forbindelsen til Sverige over Kornsjø viktigst.
Årlig transporteres ca 600 000 tonn gods over Kornsjø.
I dag trafikkerer både CargoNet og Green Cargo på strekningen Oslo-Göteborg. CargoNet
trafikkerer med combitog (med container, vekselflak og semitrailer mellom Alnabru og
Göteborg, Trelleborg, Jönköping og Hamburg). Green Cargo trafikkerer daglige vognlast tog
mellom Sverige og Sarpsborg/Rolvsøy. Flere forskjellige operatører kjører tømmertransporter
fra Sverige til Sarpsborg noen dager i uken. CargoNet kjører tømmer- og flistransporter fra
Hedmark og Oppland til Moss, Sarpsborg og Halden. Godstransporten er i endring, nye
transporter kan kommer til og eksisterende kan opphøre. Jernbanen har også en viktig
funksjon i utenrikstrafikken for det indre Østlandsområdet. I tillegg benytter også næringslivet
på Sørlandet og Vestlandet jernbanen i sin utenrikstrafikk.
Meråkerbanen transporterer ca 360 000 tonn pr år og forbinder Midt-Norge og Vest-Norge
med Midt-Sverige. Forbindelsen er helt dominert av bulkvarer som tømmer og
malmtransport. Tømmertransporten går fra Sverige/Østersund til Skogn, 5 tog pr uke
tilsvarende ca. 195.000 tonn pr år. Disse togene går tomme tilbake til Sverige. Malmtog
trafikkerer strekningen Trondheim – Kopperå. Dette utgjør ca 125.000 tonn pr år. Totalt med
noe ferdigvare transport Kopperå – Trondheim /Muruvik utgjør dette 5 ukentlige avganger. I
tillegg kjører CargoNet i regi av North East Cargo Link ett tog pr dag mellom Sundsvall –
Trondheim.
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Figur 3.18 Utenriksgods 2003 transportert på jernbane – målt i vekt

Utviklingstrekk og potensial
Ofotbanen vil ha stabil vekst for malmtrafikken. Det har vært arbeidet med en global
godstransportkjede som skal frakte varer fra Kina til USA gjennom russland og over
Nordkalotten til Narvik. Dette er et visjonsprosjekt som det er langt fram for å eventuelt
realisere. Det er usikkert om det er mulig å få til, spesielt vanskelig er det å se hvordan
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risikoen for nyinvesteringer skal håndteres. Det vil være et stort investeringsbehov for å få
realisert et slit prosjekt.
Meråkerbanen har potensial - avhengig av den generelle industriutviklingen i Midt-Norge og
Sverige, og mulige havneløsninger i Trøndelagsregionen. Jernbaneverket ruster opp
Meråkerbanen til å gi en rimelig god framføringshastighet.
Østfoldbanen og forbindelsen til Gøteborg og kontinentet er svært viktig på kort og lang sikt.
Det vil være nøkkelinfrastruktur for vår forbindelse til Europa og det er avgjørende viktig at
det her utvikles et kapasitetssterkt og robust banenett som kan ta betydelige godsvolumer.
Hvor stort behovet blir er avhengig av svært mange usikre faktorer. På kort sikt er det en
utfordring å legge til rette for godstrafikk fra Gøteborg og Malmø i samtrafikk med
persontrafikk.

3.11 Sjøtransport
I det store bildet er sjøtransport dominert av bulktransporter, men har i tillegg viktige
funksjoner også i ferdigvaremarkedet, som i denne sammenheng dekkes av stykkgods og
matvarer.
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Figur 3.19 Utenriksgods 2003 transportert på sjø – målt i vekt
Mellom Norge og Europa går tre sjøverts transportstrømmer.18 En gjennom den vestlige del
av Nordsjøen med en årlig belastning på 20,1 millioner tonn, en gjennom den østlige del av
Nordsjøen med en årlig belastning på vel 11,1 millioner tonn og en gjennom Kattegat med
14,0 millioner tonn. Alle disse tallene inkluderer tørrbulk, stykkgods og matvarer, men
eksklusive petroleumsprodukter og jernmalm fra Kiruna.
18

Det må presiseres at i strømmene som går i gjennom Nordsjøen så innbefatter de også skip som seiler direkte
til andre kontinenter. Dette er i alt vesentlig bulklaster.
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I et samlet norsk transportbilde må korridorer langs hele Norges kyst kunne sies å være
hovedtransportåren mellom Norge og utlandet. Det må understrekes at dette er korridorer
som frakter gods begge veier, men i denne sammenheng går hovedstrømmen fra Norge mot
Europa, fordi det er eksportstrømmene som dominerer over importen i det samlede bildet for
sjøverts utenrikshandel, se figur 3.20. I korridoren som går inn mot Østlandsområdet ser vi
imidlertid at det er en jevnere fordeling mellom import og eksport.
I tillegg går det to forbindelser mot Storbritannia, Island og Nord-Amerika med en årlig
belastning på 2,3 og 4,5 millioner tonn. Mot Russland i nord går det også en transportstrøm.

Figur 3.20 Utenriksgodstransport på sjø 2003 – målt i vekt
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Også for Østlandet og Sørlandet er sjøtransport viktig i utenrikshandelen. Korridoren fra
Østlandet og Oslo området - til og fra Østersjøen - har en årlig belastning på sjø på 7,6
millioner tonn på sjøen.

Figur 3.21 Utenriksgods transportert på sjø 2003 – matvarer bulk og stykkgods
målt i vekt
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3.12 Petroleumseksport
Olje og naturgass er de varene som utgjør størst andel av eksportinntekten. I 2005 hadde
eksport av råolje, kondensat og naturgass en verdi på 407,4 milliarder kroner.
Samlet produksjon av petroleum på norsk kontinentalsokkel var i 2005 på 250,1 millioner
Sm3 oljeekvivalenter (o.e.)19. Sammenlignet med 2004 er dette en reduksjon på 8,2 millioner
Sm3 o.e eller 3,3 prosent. Produksjonen av gass har steget, mens oljeproduksjonen har
sunket noe. Den samlede oljeproduksjonen i 2005, inkludert NGL20 og kondensat, utgjorde
165,6 millioner Sm3 o.e. Dette er en reduksjon fra samme periode i 2004, hvor den samlede
produksjonen var 180 millioner Sm3 o.e.

Figur 3.22 Samlet produksjon av olje og naturgass. 1971 – 2005. 1000 Sm3 o.e.
Kilde: SSB

Råolje
I 2004 utgjorde eksporten av råolje fra norsk kontinentalsokkel 237,5 milliarder kroner, opp
fra 195,7 milliarder i 2003. I 2005 steg verdien av råoljeeksporten ytterligere til 289,5
milliarder. Oppgangen i eksportverdi skyldes i sin helhet en økning i prisen på råolje.
Produsert salgbar mengde råolje nådde sitt høyeste nivå i år 2000 med en produksjon på
181.2 millioner Sm3. Siden den gang har produksjonen sunket hvert år. I 2004 hadde
produksjonen sunket til 162,5 millioner Sm3, for så å falle ytterligere til 147,8 millioner Sm3 i
2005.
Omregnet til oljefat ble det eksportert 831,0 millioner fat råolje i 2005, hvorav 659,0 millioner
fat var stabilisert råolje transportert med skip fra installasjonene på kontinentalsokkelen eller
oljeterminalene i land (Mongstad og Sture) og direkte til destinasjonen i utlandet. De
resterende 172,0 millioner fat var ustabilisert råolje transportert i rørledning til terminaler i
19
20

Se appendiks 4 for forklaring på tekniske faguttrykk og måleenheter.
NGL består av Butan, Etan, Isobutan, LPG og Propan.
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Storbritannia for separering og fraksjonering i stabilisert råolje og våtgasser. Produktene blir
da transportert videre til destinasjonen21.
I figur 3.23 vises hvilke land som mottar norsk råolje.
Eksport av råolje mhp ant. fat, 2004
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Figur 3.23 Eksport av råolje i volum 2004. Kilde:SSB og Kystverket
Fordeler vi råoljeeksporten mellom EU land og andre land ser vi at EU står for 81,4 prosent
av norsk oljeeksport, inkulsive rørledningstransporten med ustabilisert råolje til Storbritannia.
Eksport av råolje mhp antall fat, 2004
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Figur 3.24 Eksportfordelingen av råolje fordelt på EU og resten av verden 2004.
Kilde: SSB og Kystverket
21

Se appendiks 7 for informasjon om leveranser av stabilisert råolje fra Teesside og Sullom Voe fordelt på land.
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Naturgass
I 2005 ble det produsert 84,4 millioner Sm3 naturgass, mot 78,4 millioner Sm3 i 2004, se figur
3.25.

Figur 3.25 Samlet produksjon av naturgass. Januar-desember 1993 – 2005. 1000 Sm3
o.e. Kilde: SSB
Norge eksporterte naturgass for 103,1 milliarder i 2005, opp fra 74,0 milliarder i 2004. Det er
verdt å merke seg at den eksporterte mengden, som utgjorde 84,4 milliarder Sm3 i 2005, er
den høyeste noensinne, og har økt hvert år siden 1993. Som vist i figur 3.26 er de største
importørene av norsk gass Tyskland, Frankrike og Storbritannia. Som vi ser går
naturgasseksporten i dag utelukkende til EU land.

Figur 3.26. Prosentvis fordeling av norsk naturgasseksport 2005. Kilde: SSB
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Naturgass fra Norge fraktes hovedsakelig i gassrørledninger til utlandet. Hver gassrørledning
med endestasjon i utlandet er en utenlandsforbindelse i forhold til definisjonen i kapittel 2.

Figur 3.27 Gassforvaltningssystemet. Kilde: Oljedirektoratet.
Når LNG anlegget Snøhvit, eller Hammerfest LNG Plant som det heter, blir operativt vil
nedkjølt naturgass bli eksportert til USA og Spania med gasstankere. Ny
utenlandsforbindelse med skip vil dermed bli åpnet fra Norge. Hver sjette dag vil et av
verdens største LNG-tankskip laste ved anlegget på Melkøya. Det gir om lag 70 skipninger
årlig. Det trengs fem LNG-skip med en lastekapasitet på om lag 140 000 kubikkmeter, for å
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ta hånd om gasseksporten22.
Det er verdt å merke seg at transportmønsteret med seilinger til Europa og USA mest
sannsynlig vil bli lik for Shtokmanovskoye feltet. Shtokmanovskoye feltet er verdens største
oppdagede gassfelt og det antas at det vil starte produksjon i tidsrommet mellom 2015 og
202023 (første byggetrinn) med en oppstartsproduksjon som er fire ganger så stor som fra
Snøhvit. Skip med flytende naturgass fra Nordvest-Russland vil dermed seile langs
Norskekysten, og det kan antas at en betydelig andel av skipene vil begynne overseilingen til
USA på samme punktet som for skipene fra Snøhvit, mens de resterende vil seile langs hele
norskekysten til EU. Er disse antagelsene riktig vil utenlandsforbindelsen mot USA bli viktig
for Norge i fremtiden.

Figur 3.28. Mulig petroleumsaktivitet i 2020 ved Lofoten og Barentshavet.24
Figur 3.29 viser råoljetransportene fra Norge til utlandet. Kilden til plottet er statistikk mottatt
fra SSB og Statoil Mongstad. Plottet inkluderer Russisk transittrafikk fra Nordvestrussland
som følger Norskekysten og videre til kontinentet. Transittrafikk som passerer Sør Norge via
Skagerrak er imidlertid ikke inkludert. Transportstrømmene som vises i Skagerrak er således
Norsk petroleumseksport til Danmark, Sverige, Finland, Tyskland og Polen.

22

Statoil Snøhvit fakta 2006.
Antatt i grunnlagsutredning for Forvaltningsplan for Barentshavet 2005. Russiske myndigheter og oljeselskaper
har også signalisert en utbygging i denne størrelsesorden.
24
Figuren er hentet fra faggrupperapport konsekvenser av samlet påvirkning på Lofoten og Barentshavet i dag og
i 2020 utarbeid i forbindelse med St. meld. nr 8 ”Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Barentshavet og
havområdene utenfor Lofoten”.
23
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Figur 3.29 Utenriksgodstransportert av olje målt i vekt - 2005

3.13 Flyfrakt
Flyfrakt utgjør en liten andel av transporterte tonn i norsk utenrikshandel. Bare 0,1 % av
samlet godsomslag. Målt i andel av varenes verdi er andelen 8%25. Internasjonalt står
flytransport for 2 % av transportvolumet og dette tilsvarer hele 40 % målt i verdi. 26
Det er særlig varer med høy verdi, og/eller rask forringelsestid (som aviser, fersk fisk og
jordbær, samt reservedeler og medisinsk utstyr) som fraktes med fly til utlandet.
25
26

TØI rapport ”Flyfrakt i NEMO” 624/2003 s.1
Dagens Næringsliv 25.11.06
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Gardermoen er den nasjonale omlastningsterminalen (eller HUB) for flyfrakt som skal til
utlandet. Hoveddelen av transporteren gjennomføres med bil (airtrucking) til en fly- HUB i
utlandet. De mest brukte utenlandske flyplassene ligger ved Gøteborg, København,
Frankfurt, Paris, Amsterdam og London. Gardermoen fungerer således ikke i første rekke
som avsendersted for fly, med sted der godset konsolideres og klargjøres for flyfrakt. Noe av
årsaken er at andre lufthavner ikke har kapasitet nok til å sette sammen denne type av
gods27.
Tabell 3.5 viser tall fra Avinor for godsomslag på norske flyplasser. Tallene er delt i frakt og
post. Gardermoen er desidert største norske lufthavn når det gjelder godsmengder med fly,
med 94,5 % av total frakt og post volum. Det må noteres at inkludert i disse frakt volumene
er hjelpesendinger til utlandet som kan har en høy vekt verdi. I utenrikshandelsstatistikken
inngår disse volumene likevel som flyfrakt. Disse volumene er ikke inkludert i tabellen
nedenfor.
Tabell 3.5.Utenriks frakt og post, tonn på norske lufthavner, 2005.

Flyplass
OSLO, Gardermoen
STAVANGER, Sola
BERGEN, Flesland
TRONDHEIM, Værnes
TROMSØ
KRISTIANSAND, Kjevik
HARSTAD/NARVIK, Evenes
SANDEFJORD, Torp
HAUGESUND, Karmøy
Andre lufthavner
I Alt
Kilde: Avinor

Losset
24515
801
653
46
5
29
0
20
3
13
26085

Frakt
Lastet
31083
602
467
406
30
61
48
20
0
10
32727

I alt
55598
1403
1120
452
35
90
48
40
3
23
58812

Losset
3699
18
12
0
1
30
0
0
0
0
3760

Post
Lastet
1818
11
2
0
13
0
0
0
1
0
1845

I alt
5517
29
14
0
14
30
0
0
1
0
5605

3.14 Prognoser og utviklingstrekk
Avslutningsvis vil vi se nærmere på hvilke mulige utviklingstrekke en vil kunne forvente mht.
utenriksgodstransporten i den kommende planperioden, og hvilke utfordringer en vil kunne
bli stilt over for mht. å planlegge for fremtidig infrastrukturinvesteringer.
Som en del av arbeidet med NTP-2010-2019 er det igangsatt utarbeidelser av såkalte
grunnprognoser for gods- og persontransportutviklingen fremover mot 2030 og 2040. Dette
vil bli kvantitative anslag på omfang og sammensetning av transportmønsteret i Norge,
inklusiv mellom Norge og utlandet, for så vel gods- som persontransporter. Disse anslagene
vil bli basert på et batteri av matematisk oppbygde transportmodeller som simulerer de ulike
markeder. Modellene er utviklet i regi av NTP og hvor inngangsdataene er basert på
prognostiserte data for blant annet transportnettverk, rutebeskrivelser, demografiske data,
bilhold og førerkortinnehav, næringsutvikling og eksogene vekstrater fra den
makroøkonomiske planleggingsmodellen MSG til Statistisk sentralbyrå/Finansdepartementet.
Arbeidet med prognosene ble igangsatt sommeren 2006 og vil bli ferdigstilt først mot slutten
av 2006, det vil si ikke tidsnok til denne utredning. De nye prognosene vil bli lagt til grunn for

27

Kilde: TØI rapport 624/2203 Flyfrakt i Nemo av Anne Madslien, Inger Beate Hovi og Viggo Jean-Hansen
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de endelige vurderingene som gjøres i forslaget til ny NTP som legges frem for Stortinget
våren 2008.
For å ha et grunnlagsmateriale og jobbe ut fra i påvente av nye prognoser har en valgt å
prolongere de grunnprognoser som ble utarbeidet til bruk i NTP 2006 – 2015. De
opprinnelige prognosene dekket utviklingsbaner frem mot 2020, men ble så forlenget frem
mot 2030 og 2040, ved å benytte de samme vekstrater som for perioden 2015 til 2020.
Her bør må det presiseres at grunnlaget for de norske prolongerte prognosene er statistikk
fra 1999. Da de forrige prognosene ble laget var det også en kortvarig nedgangsperiode i
norsk økonomi som muligens påvirket prognoseanslagene. Dette bidrar til at grunnlaget for
veksten fremstår som noe lavt. Det hefter således så mye usikkerhet rundt disse prognosene
at de kun kan brukes som kvantitative illustrasjoner. En annen viktig svakhet ved denne
tilnærming er at prognosene for utenrikstransportene i NTP 2006- 2015 kun dekket
godssiden og ikke personsiden.
Vi har derfor valgt å supplere disse prolongerte prognosene med EUs prognosemateriale
som ble lagt frem i midterm-review - ”Keep Europe moving” – i forbindelse med revisjonen
av den transportpolitiske hvitboken ”Time to decide”.
Før en går nærmere i detalj om den fremtidige utviklingen må det presiseres at prediksjoner
knyttet til fremtidsutvikling er forbundet med betydelig usikkerhet og må brukes deretter. De
utviklingsbaner som her skisseres baseres på forutsetninger det knytter seg betydelig
usikkerhet til. De vil kunne endres slik at det derfor ikke er grunnlag for å trekke bastante
konklusjoner om den fremtidige utviklingen, men de kan snarere brukes for å indikere
forventet utvikling i kommende planperiode.

De prolongerte prognosene
Grunnprognosene fra NTP 2006-2015 for utenrikstransport dekker kun transporter mellom
kommuner i fastlands-Norge og utlandet.28 Resultatene angir et hovedmønster som er preget
av fortsatt økning i de samlede behov for godstransporter, men hvor det forventes at selve
tilveksttakten vil avta med økende tidshorisont.
Prognoser fastlands-Norges utenriks
godstransporter mot 2040
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Figur 3.30 Prognoser fastlands-Norges utenriks godstransporter mot 2040
Kilde: Beregninger og fremskrivninger basert på TØI rapport 583/2002.
28
Fire viktige transportmarkeder på norsk økonomisk område dekkes således ikke: transittrafikk mellom andre
land på norsk område, forsyningstransporter og olje/gasstransporter mellom norsk kontinentalsokkel og fastlandsNorge samt olje/gass eksport direkte fra norsk kontinentalsokkel til utlandet. Prognosene dekker de tre
transportformene sjø, veg og jernbane.
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Dette vekstmønster varierer naturlig nok mellom ulike hovedmarkeder.
Transportarbeidet for de samlede godstransporter på norsk territorium er forventet å øke
med 1,1 prosent per år i perioden 2006 til 2012. Denne veksttakt forventes å dempes noe til
0,7 prosent per år i perioden 2012 til 2020. Utenriksmarkedet vil på grunn av de ulike
forventede vekstbaner gå mot en bedre balanse mellom volumene i import- og
eksporthandelen.
For jernbanen forventes en mer spesiell vekstbane enn for veg og sjø. Her forventes at
jernbanetransportene til og fra utlandet vil øke med hele 6,0 prosent per år frem mot 2012 før
siden å avta frem mot 2020.
Det er innen vegtransport at en ellers kan forvente seg den sterkeste veksten samt en
økning i veksttakten i utenriksmarkedet. Her forventes en veksttakt på 1,8 prosent per år
frem mot 2012 og 2,1 prosent per år mellom 2012 og 2020. For sjøtransport vil de to
veksttaktene ligge på hhv 0,7 og 0,5 prosent per år. Når det gjelder flyfrakt så dekkes ikke
det av disse prognosene29.
Innen eksportmarkedet forventes den sterkeste veksten å komme innen fisk, matvarer,
maskiner og transportmidler. Mens det forventes en redusert vekst innen tømmer og trelast
og kjemiske produkter samt flytende bulk (fastlands-Norges utenrikshandel). På importsiden
forventes den største veksten å komme innen tømmer og trelast og flytende bulk, mens det
for matvarer bare forventes en liten vekst.
Disse prognosene indikerer en relativt moderat vekst.

Europeiske utviklingstendenser
Trender og tendenser i det norske transportmarkeder må på mange måter i hovedsak kunne
sies å følge tilsvarende mønstre som i det øvrige Europa. I så måte er det interessant å se
de norske prognosene i relasjon til de prognoser EU-kommisjonen legger til grunn for
transportutviklingen i samme periode.
EUs grunnleggende transportpolitikk ble lagt frem i: ”The European Commission’s 2001
Transport White Paper – Time to decide”. I sin midtveis rapport i juni 2006, ”Keep Europe
Moving”, til Europa Parlamentet, behandlet EU kommisjonen også status og vekst innen
transport. Det er imidlertid mer dramatiske tall og prognoser som presenteres her mht
fremtidig utvikling. Veksten i godsmarkedene innen EU det siste ti årene har ligget på rundt
2,8 % per år. Dette var noe i overkant av den tilsvarende økonomiske veksten som var 2,3 %
per år i perioden 1995-2004. Samlet sett økte godstransporten med 28 % i perioden 19952004.
Vegtransport har en dominerende stilling og står for 44 % av godstransportene i EUs indre
marked. Jernbanen frakter ca 10 % av godstransportene i det indre marked. Luftfart spiller
også for EU en marginal rolle mht. godstransport. Den utgjør 0,1 % målt i tkm i trafikk internt i
EU. Som i Norge spiller også sjøtransporten en viktig rolle i godsmarked med 42 %30 av
volumene i det indre marked, og er helt dominerende i EUs utenrikshandel med nær 90 % av
volumene.
For perioden mellom 2000 og 2020 tilsier prognosene en forventet årlig økonomisk vekst
(BNP) på 2,1 %. Godstransportene forventes å øke i nær samme takt, mens
29

For nærmere forklaring på disse vekstratene se NTP 2006-2015
Av den samlede Godstransport på kjøl på 42 %, utgjør ordinær sjøtransport internt i EU 39 %, og de indre
vannveiene dekker ca 3 %. Kilde KOM (2006) 314 av 22.juni 2006”Keep Europe Moving”.
30
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persontransportene forventes å øke noe svakere med vel 1,5 % per år. Selv med disse
moderate eksponentielle veksttakter forventes det en økning for hele 20-årsperioden på
50 %. De modellberegninger dette er basert på tilsier at man forventer tilnærmelsesvis
stabilitet i fordelingen mellom transportformene.
Gitt forventningen om fortsatt vekst i godstransporten i perioden frem til 2020 ser en for seg
følgende utvikling innenfor de ulike transportmidlene.

Figur 3.31 Forventet vekst i godstransportaktiviteter fordelt på ulike transportformer
innen transport i EU-25 mellom 2000 og 2020
Kilde: Com (2006) 314 final EU,”Keep Europe moving”.
Som det fremgår av figur 3.31 forventes det en betydelig vekst i BNP i perioden med
tilsvarende vekst når det gjelder transportarbeid. Innenfor alle transportformene forventes det
en vekst, men det i første rekke innenfor veg og sjøtransport den store veksten vil finne sted
på godssiden. Spesielt den forventede veksten innenfor godstransport på vei er en stor
utfordring for EU gitt målsetningene om reduserte CO2 utslipp og tilrettelegging for en
bærekraftig utvikling.
Det bør presiseres at noe av årsaken til den sterke forventede veksten i EU skyldes at de
nye EU-landene har relativt sterk vekst som vil vedvare i mange år. Dette bidrar til å dra
opp EU gjennomsnittet.
Sammenligner man forutsetningene som legges til grunn i de prolongert norske prognosene
med det utviklingsbilde som EU kommisjonen skisserer er det til dels betydelige forskjeller
som avtegnes jfr figur 3.32. Utgangspunktet er likt i den forstand at man både på norsk og
”europeisk” side legger til grunn en forventning om fortsatt økonomisk vekst i den kommende
planperioden frem til 2020.
De norske prognosene legger imidlertid til grunn en langt svakere veksttakt enn hva EU
kommisjonen forventer mht transportarbeid for gods. Den norske veksten er beregnet til 1,1
% årlig vekst i første del av perioden frem til 2012 mens for siste 8 årene forventes en
veksttakten å ligge på ca 0,7% pr år. EU kommisjonen legger til grunn en årlig vekst på 2,1
% for hele perioden noe som gir en samlet vekst i godstransportarbeidet på over 50 %.
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Fig 3.30 Prognose for transportvekst i EU og i Norge i perioden 2010-2020
Kilde: Com (2006) 314 final EU,”Keep Europe moving” og TØI rapport 583/2002.

Når prognosene for den norske veksten fremstår som relativt moderate kan dette blant annet
skyldes at de norske prolongerte prognosene er basert på statistikk fra 1999, som var en
kortvarig nedgangsperiode i norsk økonomi, samtidig som en på dette tidspunkt
undervurderte styrken i den pågående globalisering. Dette bidrar til at grunnlaget for veksten
fremstår som noe lavt, og det er grunn til å anta at de nye prognosene vil predikere en
sterkere vekst.
Når det gjelder utviklingen innefor de ulike transportmidlene er konklusjonene langt på vei
sammenfallende, med en forventning om sterkest vekst innenfor vegtransport på godssiden
både i EU og Norge. Det forventes også vekst i alle andre transportformer både i EUs og i
Norske prognoser. Det er imidlertid interessant å merke seg at de norske prognosene for
jernbane legger til grunn en mer spesiell vekstbane enn for veg og sjø.
For EU er disse utviklingstrekkene langt mer dramatiske enn for det norske
transportsystemet i den forstand at en i deler av Europa i dag opplever til dels stor
”trafikkinfarkt” som skaper problemer for fremkommeligheten for godset. Gitt forutsetningen
om en 50 % vekst i transportarbeidet i kommende periode frem til 2020 må det settes inn
betydelige virkemidler både mht å utvikle ny infrastruktur, samtidig som en i sterkere grad må
styre trafikkavviklingen med å bremse veksten på vei ved å tilrettelegge for sjø og bane.
For Norges del er dette problemet langt mindre selv om en tidvis opplever tilsvarende
tendenser i det sentrale Østlandsområdet, spesielt rundt Oslo. Veinettet i Norge er også
overbelastet på grunn av stort innslag av trailer i forhold til dimensjoneringen av veien rundt
enkelte andre storbyer og på sentrale veistrekninger mellom Østlandet, Sørlandet og
Vestlandet.
Samtidig er det grunn til å stille spørsmålstegn ved EU-kommisjonens antagelse om en så
sterk kontinuerlig vekst gjennom hele perioden. Både fra Kommisjonen selv og i fra annet
hold bl.a. Verdensbanken påpekes det at et nytt skift mht CO2 problematikk må komme, og
en ny ”Kyoto avtale” må fremforhandles som stiller langt strengere krav til fremtidige CO2
utslipp.
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Stern rapporten –”The day that changed the Climate”
Rapporten ”The Stern Review on the Economics of Climate Change”, som Sir
Nicholas Stern - tidligere leder i verdensbanken - har utarbeidet på oppdrag fra
britiske myndigheter, konkluderer med at kostnadene ved å la klimaendringene
gå sin gang vil være langt større enn kostnadene ved å forhindre klimaendring.
Det er første gang det gjøres en grundig og helhetlig vurdering av økonomiske
kostnader ved klimaendringer.
Rapporten underbygger at det er økonomisk rasjonelt å gjøre tiltak for å stanse
klimaendringene. Den kommer også med nye beregninger hva angår kostnadene
ved klimaendringene: I en forsiktig betraktning (basert på rapporten fra FNs
klimapanel i 2001) vil klimaendringene koste minst 5 prosent av årlig globalt BNP,
men i en betraktning som tar hensyn til nyere forskning og til virkninger på de
fattigste, anslår rapporten at kostnadene kan løpe opp i hele 20 prosent av globalt
BNP. Dette står i skarp kontrast til kostnadene ved å gjøre tiltak som anslås til i
størrelsesorden 1 prosent av globalt BNP.
En hovedkonklusjon i Stern rapporten er at økonomisk vekst i økonomien (BNP)
er forenlig med bærekraftig utvikling. Men for å få til en bærekraftig utvikling med
fortsatt økonomisk vekst i økonomien er vi avhengig av at det innføres nye og
globale virkemidler for å vri utviklingen fra CO2 intensive til mer klimavennlige
transport og energiformer.

Dette vil i neste omgang kunne påvirke transportmiddelfordelingen og initiere nye
teknologiske løsninger. EU-kommisjonen slår fast i ”Keep Europe Moving” at de overordnede
målsetninger for transportpolitikken fortsatt er de samme: en konkurransedyktig, sikker og
miljøvennlig mobilitet. Denne utviklingen skal være i samsvar med den reviderte dagsorden
fra Lisboa møte, hvor hensynet til sysselsetting og fortsatt vekst, men med en revidert
strategi for bærekraftig utvikling er sentrale stikkord. Samtidig viser erfaringene som er gjort
siden Time to decide ble lansert i 2001, og de undersøkelser og fremskrivninger som nå er
foretatt, at de tiltak som Kommisjonen planla i 2001 i seg selv ikke vil være tilstrekkelige for å
nå de grunnleggende målsætninger for EU-politikken om å demme opp for de negative
miljømessige virkningene av veksten og samtidig øke mobiliteten. I det utvidede EU, som er
en del av en ”globalisert” verden som er i kontinuerlig rask endring, er det derfor behov for en
bredere og mer fleksibel transportpolitikk som innbefatter både et strengere lovverk, bruk av
ulike økonomiske virkemidler, teknologisk innovasjon og integrasjon m.m.
En europeisk politikk for bærekraftig mobilitet skal derfor baseres på et bredt spekter av
politiske virkemidler, som kan sikre omleggingen til en mer miljøvennlig transportformer,
spesielt transporter over lengre avstander, i byområder, og i overbelastede korridorer.
Samtidig skal hver enkelt transportform optimeres. Alle former skal gjøres mer miljøvennlige,
sikre og energieffektive. Endelig vil komodalitet, eller samordnet modalitet, dvs. effektiv
anvendelse av forskjellige transportformer hver for seg og i kombinasjoner, medføre optimal
og bæredyktig utnyttelse av ressurssene. Denne tilnærmingen skal være en garanti for at en
oppnår både høy mobilitet og effektive miljøbeskyttelse.
I Norge har man også søkt å finne løsninger på disse problemstillingene gjennom bla.
målsetningen om å overføre gods fra vei til sjø og bane gjennom å tilrettelegge for
intermodale transportløsninger. Sentralt i dette arbeidet står etter utenlandskorridorgruppens
syn utviklingen av knutepunkter mellom transportmidler (herunder tilfredsstillende
veiadkomst fra stamveg til sentrale havner og jernbaneterminaler for utenrikstransportene)
Gjennom å videreutvikle dagens knutepunkter vil en søke å forbedre effektiviteten i de
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intermodaletransportkjedene ved bl.a. å redusere omlastningskostnadene. I årene som
kommer bør målsettingen om å overføre gods fra vei til sjø og bane videreføres og satses
mer på ettersom det er meget viktig å redusere veksten som uansett vil komme på vei
maksimalt. Dette er viktig både av miljøhensyn og i forhold til hensynet om samfunnsmessig
effektivitet ved at det reduserer de samfunnsmessige kostnadene ved kødannelser.
Alternative transport og korridorløsninger til Europa for å få et robust og effektivt
transportsystem er et annet punkt som vil står meget sentralt for å nå en slik målsetting. I
forhold til dette punktet er det i kapittel 5 anbefalt en korridorinndeling som etter
korridorgruppens syn er bedre egnet til å møte fremtidens behov enn det eksisterende.
På grunn av det økte transportbehovet generelt er det viktig både å styrke det enkelte
transportmiddel og koblingen mellom dem. Transportstrømmene bør ligge til grunn for å
definere hvilke knutepunkter som skal videreutvikles for en bedre sammenkobling av
transportformene. For utenriks godstransport må det tas utgangspunkt i de mest sentrale
havnene og jernbaneterminalene som knutepunkt. Knutepunktsutvikling vil være avgjørende
for et robust og effektivt godstransportsystem. Et eksempel på et slik knutepunkt som er
under utvikling er den såkalte Trøndelagsterminalen31.

Trøndelagterminalen omfatter både havnearealene og
jernbanens godsterminal på Brattøra.

Selv om vi utvikler gode funksjonelle knutepunkt vil vi like vel måtte møte den utfordring som
både den norske og europeiske prognosene tegner et klart bilde av. På lik linje med det
øvrige Europa vil vi i mange år fremover bli stilt overfor de utfordringene som knyttes til en
sterk vekst i transportarbeidet. Målsetningen bør derfor være å redusere veksten på veg med
å bygge kapasitet og redusere flaskehalser på sjø og bane. Samtidig må kapasiteten økes
på veg for de viktigste utenlandskorridorene der presstendensene er store.

3.15 Et robust transportssystem – oppsummering og anbefalinger
I dette kapitlet har vi vist Norges handel med omverdenen og hvorledes denne påvirker
utformingen av det utenriksgodstransportnettet.

31

Se appendiks 9 for mer om Trøndelagsterminalen.
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En opplever en sterk vekst i det internasjonale godstransportmarkedet som fordeler seg på
alle transportmidlene i alle regioner. Det har åpnet seg en del nye markeder som har påvirket
volumet i godsstrømmene til og fra Norge, og hvilke veier godset tar til og fra Norge.
Østlandet er fortsatt det sentrale navnet mht. godsdistribusjonen innad i Norge. Dette
medfører at de viktigste gods korridorene er forankret her. Gitt nevnte utvikling står en
overfor store presstendenser i denne regionen. Tiltak bør settes inn i forhold til dette
ettersom infrastrukturforbedringer tar betydelig tid å gjennomføre.
Utenriks landtransport, og da spesielt veg, har sin klart sterkeste posisjon til/fra Østlandet
med hovedstadsområdet som sentrum. Vegtransport har en viktig funksjon for Sørlandet og
Vestlandet via de internasjonale fergene. Godsbiler på ferge er også viktig til og fra
Østlandet, via Oslo havn.
Når det gjelder den delen av godstransportene som går med fly utgjør det ca 1 % av det
samlede utenriksgodset som transporteres til og fra Norge regnet i vekt. Men utgjør en
vesentlig høyere andel målt i verdi32
Den viktigste jernbanekorridoren for norsk utenrikstrafikk er jernbanesporet i korridoren over
Kornsjø mot Sør-Sverige, Danmark og kontinentet.
De viktigste korridorene mht å håndtere store volumer er sjøtransporten langs kysten. Det er
her en finner de store bulktransportene. Samtidig ser en at sjøtransporten spiller en viktig
rolle med å betjene stykkgodstransporten langs hele kysten, og da spesielt områder som
ellers har mer begrenset utbygget transportinfrastruktur.
Sjøtransporten bidrar til å avlaste veinettet i betydelig grad. Når det gjelder fordelingen av det
utenlandsrelaterte godset ser en at jo lenger nord i landet man kommer desto mindre er
godsgrunnlaget.
Det finnes viktige utenlandskorridorer i alle landsdeler, og det er selvsagt derfor viktige at en
utbedrer og tilrettelegger for gode infrastrukturløsninger gitt de volumer som skal håndteres i
korridorene og i de viktigste forbindelsene.
I tillegg til skip bidrar også jernbanen til å transportere store volumer over lange distanser.
Traileren er likevel det mest benyttede transportmiddel på godssiden på de relativt korte
distansene og det er innfor vegtransport en forventer den største veksten i den kommende
planperioden.
For å avlaste veinettet i fremtiden er det viktig å få fjernet flaskehalser på jernbanetettet og i
de havnene som fremstår som viktige omlastningspunkter mellom utenriks- og
innenriksnettet. Dette gjelder i hele landet.
Grunnet den store forventede veksten i transportarbeidet er det derfor avgjørende at en
bygger ut kapasitet for alle transportformene samtidig. Det er ikke realistisk at sjø og bane vil
kunne klare å ta hele den store veksten som en forventer vil komme. Det realistiske er å
forvente at sjø og bane kan redusere veksten som ellers ville ha kommet på veg.
Utfordringen blir da å bygge kapasiteten på best mulig måte for miljøet, og dette gjelder for
alle transportformene. Vi må derfor søke å bygge robuste transportsystemer som både
ivaretar samfunnets behov for transportkapasitet jfr. næringslivets behov, men også at denne
utviklingen ivaretar de miljømessige aspektene og sikrer en bærekraftig utvikling.
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Kilder: TØI rapport 624/2203 Flyfrakt i NEMO av Anne Madslien, Inger Beate Hovi og Viggo Jean-Hansen.
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Regjeringen har grepet denne utfordringen gjennom bl.a. at den har nedsatt et utvalg –
Lavutslippsutvalget – som skal komme med forslag til hvordan Norge skal redusere
klimagasser med 50 - 80 % innen 2050. Det skal også utarbeides sektorvise
klimahandlingsplaner og sektorvise mål.33
Samferdselsinvesteringer er kostbare og det er viktig at midlene brukes bevisst i en
langsiktig strategi for et velfungerende transportsystem. Det transportsystemet som
planlegges for framtiden må være robust gjennom å kunne fungere også ved endrede
framtidige rammebetingelser. Med den framtidige forventede veksten i transportbehov blir
det viktig at systemet for det enkelte transportmiddel optimaliseres samtidig som koblingene
mellom dem utvikles.
For godstransport betyr dette at utvikling av effektive knutepunkter mellom veg, sjø og bane
blir viktig både av hensyn til effektivitet, fleksibilitet og robusthet i det totale transporttilbudet.
En kjerneoppgave for å få dette til er at atkomsten fra stamvegnettet til de mest sentrale
havnene og jernbaneterminalene rustes opp.
Et annet aspekt ved robuste transportsystemer er at det i tillegg til å utvikle parallelle
transportløsninger også utvikles alternative korridorer som kan bidra til å avlaste allerede
overbelastede strekk i utenlandskorridornettet. Det innebærer for eksempel at for å kunne
avhjelpe noen av de trafikale utfordringer som er knyttet opp mot utviklingen på det sentrale
østlandsområdet bør man se om det er mulig å etablere alternative gods korridorer som kan
avhjelpe de utfordringene en står overfor i denne regionen. Utenlandskorridor 3 kan være en
slik løsning, men det kan også være at det kan etableres andre utenlandsforbindelser som
kan bidra til å bedre robustheten til de eksiterende korridorene. I østlandsregionen finnes det
eksempel på havner der man med relativt små midler kan få både god jernbane og
vegtilknytning med god kapasitet. Jernbanetilknytning i tillegg til god vegadkomst bør være
et viktig kriterium for en effektiv, miljøvennlig og robust knutepunkthavn i fremtiden.

Lavutslippsutvalget ble oppnevnt 11. mars 2005 og har lagt frem sin rapport NOU 2006:18 4. oktober 2006. For
nærmere opplysninger se www.lavutslipp.no
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Kapittel 4 Persontransport
4.0 Innledning
Det internasjonale reiseomfang i Norge utgjør et relativt beskjedent volum med nær 50,8
millioner passasjerer. Dette i forhold til omfanget av innenlandske reiser som årlig utgjør hele
4,6 milliarder reiser, gang og sykkel er da holdt utenom. Tar man hensyn til de
gjennomgående lange reiseavstander i utenrikstrafikken og dermed den større ressursbruk
som er knyttet til disse, får denne del av transportmarkedet også sin mer rettmessige plass i
det totale transportbildet i Norge.34
Mens det innenlandske transportbildet i første rekke er preget av hverdagens mange
gjøremål utenfor hjemmet og det norske folks reiseaktivitet og –mønster, er det
internasjonale transportbildet preget av en kombinasjon av nordmenns og utlendingers
reiser. Nordmenn vil av ulike grunner besøke utlandet, mens utlendinger vil besøke Norge.
Fordelingen er usikker, men ut fra den såkalte Gjesteundersøkelsen 2005, foretatt av
Transportøkonomisk institutt om utlendingers reiser til og fra Norge, kan det anslås at vel 3/4
av alle passasjerer er nordmenn og vel 1/4 er utlendinger.
Reiseomfanget mellom Norge og utlandet har økt langt sterkere enn for de innenlandske
reiser. I 10-årsperioden 1995 til 2005 var således årlig veksttakt hele 5,9 %. Denne veksttakt
var svakere mot slutten av perioden enn i begynnelsen.
Hvorfor reiser man til et annet land?
Noe grovt kan vi inndele det internasjonale reiseomfanget i tre hovedsegmenter: ferie- og
fritidsreiser, næringsreiser og dagsreiser/grensehandel. Nordmenns reisevaner til utlandet
blir kartlagt som en del av de store og omfattende periodiske nasjonale
reisevaneundersøkelser (RVU), siste gangen av Transportøkonomisk institutt i 2005.
Mer enn halvparten (53 %) av nordmenns internasjonale reiser er tilknyttet ferie, fritid og
besøk, vel 14 % er tilknyttet næringsvirksomhet hovedsakelig som tjenestereiser og vel 26 %
kan klassifiseres som innkjøpsreiser. Bakgrunnen til at utlendinger besøker Norge er i langt
større grad preget av feriereiser, ved at hele 67 % er av denne kategori. Tjenestereiser utgjør
den samme relative andel som blant nordmenn med 14 %. Dagsreiser og grensehandel
utgjør derfor en tilsvarende mindre andel blant utlendingene med ca 19 % av deres
reiseomfang.
Hvor reiser vi til, og hvor kommer de reisende til Norge fra?
Selv om utenlandsreisene gjennomgående er lange, er likevel Sverige som vårt nærmeste
naboland viktigste reisemål for Nordmenn (49 %). Danmark, vårt naboland i sør, er også
viktig, men færre reiser dit (14 %). Sør-Europa er også et viktig mål for utenlandsreisene (16
%). De resterende områder i Europa står for 15 %, mens kun 6 % reiser utenfor Europa.
Våre naboer i Sverige og Danmark er hyppige besøkere av Norge. Svenskene utgjør 28 %
og danskene 11 %. De øvrige europeere utgjør hovedtyngden av utlendingene som besøker
Norge. Disse utgjør nær halvparten (49 %). Viktige grupper her er Tyskland og Storbritannia.
Reisemåter i det internasjonale transportmarkedet
Vegtransport er også i det internasjonale persontransportmarkedet den dominerende
transportformen. Dens dominans blir forsterket og mer fremtredene når vi ser kombinasjon
av veg- og sjøtransport i form av internasjonale ferger. Totalt reiste mer enn 32 millioner
personer med bil på vegnettet mellom Norge og utlandet i 2005. I tillegg benyttet vel 3
34

Disse tall er hentet fra offisiell transportstatistikk, via TØI rapporten Transportytelser i Norge 1946-2005.
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millioner bilpassasjerer internasjonale ferger mellom Norge og utlandet. Det betyr at av
samtlige av de nær 51 millioner reisende mellom Norge og utlandet i 2005 benyttet 69 % bil
som hovedtransportmiddel på reisen. Vegtransport er for alle hovedreisehensikter, unntatt
forretnings og næringsreiser, viktigste fremkomstmiddel. Spesielt er dominansen stor for
grensehandel og ferie- og fritidsreiser i Norden.
Flyet er det desidert viktigste transportmiddel ved de svært lange utenlandsreiser og for de
reiser hvor tidsforbruket må begrenses. Flybruken er derfor det viktigste fremkomstmiddel
ved næringsreiser. Dette gjelder både for nordmenn som gjør foretninger i utlandet og
utenlandske forretningsmenn som kommer til Norge. Således benyttet hele 72 % av alle
utenlandske forretningsreisende fly til og fra Norge. Det er kun for svenske
forretningsreisende at personbilen har en like stor betydning som fly. Flyet er også det
viktigste fremkomstmidlet ved de lange feriereiser. I alt ble det foretatt 11,8 millioner reiser
med fly (rute og charter samlet) mellom Norge og utlandet i 2005. Dette representerer ca 23
prosent av all utenlandstrafikk. Fly spiller en viktig rolle i kommunikasjonen mellom Norge og
utlandet. Holder vi reiser til/fra de nordiske landene utenfor, domineres trafikkbildet av
flyreiser. Siden 1980 har antall flyreiser blitt mer enn firedoblet. Det gjennomføres imidlertid
mer enn dobbelt så mange bilreiser som flyreiser. Bilreisene domineres fullstendig av den
omfattende grensehandelen vi har mot Sverige.
Sjøtransport er i relasjon til internasjonale reiser dels de store kombinerte bil- og
passasjerfergene og dels internasjonal cruisetrafikk. Statistisk kan sjøtransport være noe
problematisk. Cruise fanges ikke opp i den offisielle transportstatistikken til SSB/TØI, men
den dekkes av TØI’s Gjesteundersøkelser. Totalt antall cruisepassasjerer som kom til Norge
i 2005 var i underkant av 0,4 millioner reisende. Det betyr nær 0,8 millioner
grensepasseringer med cruiseskip i 2005. I gjennomsnitt besøkte disse passasjerene fire
havner i Norge. Av det totale antall sjøpassasjerer på reiser mellom Norge og utlandet i 2005
på 6,5 millioner, hadde 2,8 millioner personbil og 0,4 millioner buss med på fergeturen.
Jernbanen må kunne sies å være et relativt marginalt transportmiddel i den internasjonale
trafikkavviklingen. Dette må blant annet ses på bakgrunn av svingningene i det
internasjonale togtilbudet. Jernbane viste en jevn nedgang fra en relativ viktig posisjon i
begynnelsen av 80-årene til et lavmål i slutten av 90-årene. Deretter hadde den
internasjonale togtrafikken et vist oppsving til 2001/2002 for så på nytt å bli svekket frem mot
2005.

Transportmiddelbruken ved grensepasseringer i
2005

23 %
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1%
Ferge
Jernbane
Veg
Fly

63 %

Figur 4.1 Transportmiddelbruk ved grensepassering i 2005
Kilde: Transportytelser i Norge 1946-2005, TØI rapport 862/2006
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4.1 Nærmere om datagrunnlaget for korridorbeskrivelsene
Kartleggingen av de internasjonale persontransportstrømmer i figurene i avsnitt 4.4 er basert
på resultatene fra ulike kilder blant annet: reisevaneundersøkelser, gjesteundersøkelser,
trafikk- og passasjertellinger, passasjerstatistikk og ruteoversikter. Datagrunnlaget er
fragmentert og gir derfor hver for seg ikke et fullstendig heldekkende bilde av situasjonen,
men ved å sette sammen de ulike bidrag på en systematisk måte fremkommer en mest mulig
troverdig beskrivelse av transportomfang og –mønster i de ulike utenlandskorridorer. Ved at
korrigerende tiltak er foretatt – se nedenfor – er det likevel grunn til å poengtere at
framstillingene inneholder usikkerhet.
Generelt må det understrekes at tallene som er relatert til de ulike korridorer og
transportmiddelbruken i disse dekker både nordmenn og utlendinger, mens tallene fra de
nasjonale undersøkelsene RVU-ene og Gjesteundersøkelsene dekker hhv kun nordmenn og
kun utlendinger. Visse trafikktall skiller også mellom transportmidlenes og passasjerenes
nasjonalitet.
For veitrafikk har det i figurene i avsnitt 4.4 vært nødvendig å anta noen skjønnsmessige
forutsetninger vedrørende avgangsfrekvens på ulike grenseoverganger og passasjerbelegg
(buss), samt andel lette kjøretøyer, passasjerbelegg og tolkning av trafikktallene registrert på
veger ved mindre grenseoverganger (personbil). Usikkerheten i visualiseringene som er gitt i
avsnitt 4.4 er av denne årsaken størst for veitrafikk. Til tross for dette gir fremstillingene i
korridorplottene i dette avsnittet etter vår mening en god og komplette beskrivelse av
strømningsmønsteret av utenlands personreiser i det norske transportbildet.
For sjøtransport oppfattes datamaterialet som godt på de havner eller strekninger hvor det
faktisk finnes tilgjengelig statistikk, men for en del selskaper/strekninger har det ikke vært
mulig å oppdrive passasjertall. Cruisetrafikken holdes utenfor i illustrasjonene, og
presenteres kun i tabellform.
For jernbane regnes passasjertallene som pålitelige, gitt den usikkerheten som ligger i
tellingene, men det tilgjengelige datagrunnlaget er begrenset til å gjelde antall passasjerer
som passerer grensen.
Datagrunnlaget for fly er godt og pålitelig, da Avinor AS reisevaneundersøkelse er samkjørt
og kalibrert mot detaljert passasjerstatistikk på den enkelte strekning. Tallmaterialet som
benyttes til illustrasjonene omfatter kun fly i rutetrafikk, charter er ikke inkludert.

4.2 Nordmenns reiseaktivitet kartlagt i RVU
Hvorfor reiser vi?
I 2005 foretok om lag en av fem nordmenn (19 %) minst en utenlandsreise i måneden. Dette
inkluderer alle utenlandsreiser både den store andelen korte handlereiser over grensen til
Sverige så vel som interkontinentale reiser.
I undersøkelsen deles en utenlandstur i en utreise og en hjemreise. I gjennomsnitt foretar
hver nordmann 2,2 reiser til/fra utlandet per år. Det vil si litt mer enn en tur/retur reise til
utlandet per år.
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Figur 4.2. Antall utenlandsreiser pr. mnd. pr. person:
Kilde: TØI rapport 844/2006

Som det framgår av figur 4.2 har utenlandstrafikken fra 1998 til 2005 vokst svært mye. Antall
utenlandsreiser er dobbelt så mange i 2005 som i 1998.
Omfanget av utenlandsreiser er regionalt og sosioøkonomisk betinget. Bosatte på Østlandet
reiser betydelig mer enn folk bosatte i andre områder. For eksempel så reiser en østfolding i
gjennomsnitt om lag fem tur/retur reiser til utlandet i året, hvorav de fleste er korte turer til
Sverige. Bosatte i Sogn og Fjordane reiser minst, tilsvarende 0,8 tur/retur reiser årlig.
Reisene mellom Norge og utlandet foregår i hovedsak med bil eller fly. Holder vi reiser til de
andre nordiske landene utenfor, er flyet det dominerende fremkomstmiddel, både for arbeidsog fritidsreiser.
Tabell 4.1 Nordmenns utenlandsreiser etter formål og transportmiddelbruk 2005.
Ute nlandsre iser i Norge etter formå l og transportm iddelbruk. 2005. Prosent
Bil
Buss
Tog
Fly
Fe rge/Båt Annet
31
63
4
2
Til/fra arbeid
10
3
1
79
7
Tjene ste
85
3
3
8
1
Privat ærend
37
22
26
14
1
Organisert fritid
27
3
56
13
Ferie/fritid
54
5
3
33
6
Besøk
45
8
1
39
5
2
Annet
43
4
1
42
10
1
Totalt

Sum
100
100
100
100
100
100
100
100

Kilde: TØI rapport 844/2006

Veksten i utenlandstrafikken for nordmenn har kommet innen de private reisene. 86 % av
reisende mellom Norge og utlandet skjer i forbindelse med private gjøremål. Ferie og
fritidsformål utgjør hovedvekten av de private reisene, men veksten har vært størst for det
som defineres som private ærend. Dette er i all hovedsak innkjøpsreiser til Sverige, og i noen
grad til Danmark. Det er med andre ord betydelig mer grensetrafikk knyttet til grensehandel
nå enn i 2001.
For tjenestereiser er kurs og konferanser det viktigste formålet, med om lag 1/3 del av
reisene.
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Figur 4.3. Reiser til/fra Norge etter formål.
Kilde: TØI rapport 844/2006

En stadig økende andel av reisene til utlandet for nordmenn går til Sverige. I 2005 hadde 49
% endepunkt i Sverige, mot 40 % i 2001. Av disse var kun 8 % arbeidsreiser. De private
reisene til Sverige domineres av innkjøpsreiser, da dette var hovedformålet for 45 % av
nordmenns reiser. Det er rimelig å anta at også en betydelig del av de øvrige reisene hadde
innkjøp som viktig sideformål. Til Danmark er 15 % av reisene innkjøpsreiser, mens nesten
60 % er i forbindelse med ferie- og fritid.
Hvor reiser vi?
Relativt sett er land i Sør- Europa de mest populære reisemålene for nordmenns ferie- og
fritid. 87 % av reisene til dette området oppgis å ha dette formål. I løpet av de siste årene har
tilbudet av ruteflygninger til dette området økt betydelig, til dels på bekostning av tidligere
charterreiser.
Land i de østlige delene av Europa er blitt betydelig mer populære i de senere år. Bedre og
rimeligere forbindelser er viktige årsaker til denne endringen.

Ute n lan d s r e is e r e tte r r e is e m ål. 2005. Pr o s e n t.
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Figur 4.4. Nordmenns utenlandsreiser etter reisemål. 2005.
Kilde: TØI rapport 844/2006
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Figur 4.5. Nordmenns reiser til utlandet etter reisemål 1998 – 2005 i prosent
Kilde: TØI rapport 844/206

4.3 Utlendingers reiseaktivitet kartlagt i Gjesteundersøkelsene
Innledning
Gjesteundersøkelsen 2005 omfatter i prinsippet alle reiser til Norge som foretas av personer
som er bosatt utenfor riket, uansett formål og/eller overnattingsmåte. Både ferie- og
forretningsreisende er inkludert, og undersøkelsen dekker i 2005 alle som reiser inn til landet
med ferge, fly, tog eller på veg med bil, turbuss eller rutebuss. Det gis også en oversikt over
cruisetrafikken. Bare de som har fast arbeid i Norge og bor i et annet land, er holdt utenfor,
blant annet fordi disse ikke omfattes av det internasjonale turistbegrepet35.
I tillegg til Gjesteundersøkelsen 2005 er det her suplert med data fra rapporten ”Reisevaner
på fly 2005”36. Formålet med undersøkelsene er å supplere den løpende passasjerstatistikken med data om flypassasjerene og deres reisevaner. Undersøkelsen er
gjennomført av Transportøkonomisk institutt på oppdrag av Avinor.

Totaltrafikk kartlagt i Gjesteundersøkelsen 2005
Totalbildet av trafikken viser at det samlede antall utlendinger som ankommer til Norge var
om lag 6,4 millioner i 2005. Ved at disse personer også reiser tilbake til utlandet, tilsvarer
dette et samlet reiseomfang på 12,8 millioner internasjonale reiser i 2005. Dette tallet
omfatter mer enn 3,8 millioner overnattingsgjester og 1,2 millioner dagsbesøkende som
ankom Norge. I tilegg foretok utenlandske cruisepassasjerer om lag 1,3 millioner dagsbesøk
i norske havner ( For mer om cruisemarkedet se avsnitt 4.4 under).37
Av overnattingsgjestene var 0,9 millioner på forretningsreise og 2,9 millioner på feriereise.
Totalt resulterte denne trafikken i 26 millioner utenlandske overnattinger i Norge, hvorav
forretningsreisende sto for 4 millioner og feriegjestene for 22 millioner gjestedøgn.
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37
For mer om veksten i cruisemarkedet se avsnitt 4.4
36
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Hovedtyngden av trafikken fra utlandet finner sted i sommersesongen: To tredjedeler av alle
overnattingsgjester ankommer i perioden mai – september, mens 20 prosent kommer i
vintersesongen (januar – april). De resterende 14 prosent kommer i årets tre siste måneder.
Det var i 2005 en oppgang i det samlede antallet ankomster (inkludert dagsreiser og
cruisebesøk) på ni prosent, mens det totale antallet gjestedøgn økte med fem prosent,
sammenliknet med 2004. Den sterke veksten i antall ankomster skyldes blant annet en vekst
på 20 prosent i tallet på cruisepassasjerer.
Blant forretnings- og tjenestereisende har besøk fra Sverige, Danmark, Tyskland,
Storbritannia og USA flest gjestedøgn i Norge. Sju av ti forretningsreisende bruker fly, og
nesten halvdelen av overnattingene finner sted på hotell. Forretningstrafikken fra utlandet
økte i 2005 målt i antall ankomster, men oppholdstiden i Norge gikk noe ned. Målt i
gjestedøgn var økningen beskjeden.
Ferie- og fritidstrafikken vokser også. Det er beregnet en vekst på 6 prosent for antall
ankomster og 5 prosent for antall gjestedøgn i 2005. Tyskland og nabolandene Sverige og
Danmark er de klart største utenlandsmarkedene. Også Storbritannia, Nederland og USA er
betydelige markeder innen dette segmentet. Sterkest var likevel veksten fra noen mindre
markeder, som enkelte land i Sentral-Europa og noen land utenfor Europa.
Feriegjester som reiser med bil og buss representerer 13,3 millioner gjestedøgn eller nokså
nøyaktig 60 prosent av alle utenlandske overnattinger.
Utenlandske turister kommet med fly – kartlagt i AVINORS reisevaner
Flyet spiller en sentral rolle i å bringe turister til Norge. Andelen utenlandske turister som
benytter fly på sin norgesreise har vært jevnt økende de siste 10 årene, fra 14 prosent i 1995
til 31 prosent i 2005 (figur 4.6)38. Turister er her definert som personer bosatte i utlandet som
har ferie/helgetur eller besøke slekt/venner som formål med reisen, og som har minst en
overnatting på reisen. Veksten har vært spesielt høy de siste årene, og fra 2002 har flyet
stått for nesten 80 prosent av økningen i innkommende turisme. Lavere priser og flere
direkteruter har vært avgjørende for denne utviklingen. Trafikken fordeler seg på 64 prosent i
sommerhalvåret (mai-oktober) og 36 prosent i vinterhalvåret (oktober-april).
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Figur 4.6. Antall innkommende turister (i tusen) med minst en overnatting etter
transportmiddel.
Kilde: TØI rapport 828/2006
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Tallene er hentet fra TØIs Gjesteundersøkelse
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Tabell 4.2 Hjemland for turister som kommer med rutefly til Norge, 10 største
markeder.
2005
2003
Storbritannia
265 000
245 000
Tyskland
145 000
95 000
120 000
140 000
USA
Sverige
100 000
65 000
90 000
100 000
Danmark
70 000
55 000
Frankrike
Nederland
65 000
45 000
50 000
45 000
Spania
Italia
40 000
50 000
35 000
30 000
Sveits
Øvrige
245 000
170 000
1 225 000 1 040 000
Totalt
Kilde: TØI rapport 828/2006

1998
150 000
60 000
110 000
45 000
45 000
40 000
30 000
8 000
35 000
35 000
67 000
625 000

Storbritannia er det klart største markedet. Britene genererer nesten dobbelt så mange reiser
som land nummer to, Tyskland, noe som blant annet kommer av gode ruteforbindelser
mellom Norge og Storbritannia. Britenes feriereiser fordeler seg noenlunde jevnt over
sommer- og vintersesongen, med en liten overvekt av besøkende om sommeren. Britene
avviker også noe fra gjennomsnittet med hensyn til varigheten av reisene. Nesten hver tredje
er på kortferie (inntil tre overnattinger), mens gjennomsnittet for alle utenlandske turister er
20 prosent kortferie og 80 prosent lengre opphold.
To land utmerker seg med spesielt høy vekst, Tyskland, som har passert USA, og Sverige.
Veksten i det tyske markedet har sammenheng med flere og billigere flytilbud. I 2003 var det
fem forbindelser mellom Norge og Tyskland. Disse fløy mellom Oslo og flyplassene i
Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg og München, og mellom Sandefjord og Frankfurt. To år
senere flyr i tillegg lavkostselskaper mellom Oslo og Berlin, samtidig har Stavanger fått
forbindelse med Frankfurt. 70 prosent av turisttrafikken fra Tyskland kommer inn over Oslo.
To tredeler av de tyske flyturistene kommer i sommerhalvåret, og de fleste er på et lengre
opphold. Bare 14 prosent av tyskerne er på kortferie i Norge.
Etablering av lavkostselskaper på ruter mellom Oslo og Stockholm har bidratt til at prisene
også har blitt kraftig redusert på denne relasjonen og dette er nok en viktig årsak til
trafikkveksten fra Sverige. Til sammen har lavkostselskaper halvparten av turistmarkedet fra
nabolandet. Som for britene fordeler svenskenes feriereiser seg noenlunde jevnt over
sommer- og vintersesongen, men med en liten overvekt av besøkende om vinteren. Åtte av ti
reiser er besøksreiser, og hele 62 prosent er av kortere varighet (under fire overnattinger).
Dette har nok sammenheng med den høye arbeidsinnvandringen fra Sverige, som genererer
mye besøkstrafikk.
Tilsvarende ser vi også for andre land med høy arbeidsinnvandring, så som Polen og de
baltiske landene. Turisttrafikken fra Polen er for eksempel tredoblet i løpet av de siste par
årene. Når det gjelder trafikkveksten fra Spania, har denne sammenheng med at stadig flere
nordmenn bosetter seg der (i undersøkelsen oppgis bostedsland).
Tabell 4.3 under viser fordelingen mellom kortere og lengre feriereiser i 2003 og 2005. Som
nevnt er 80 prosent av utlendingers feieopphold i Norge av minst fem dagers varighet.
Veksten de siste årene har imidlertid vært dobbelt så stor for kortferier, typisk
weekendopphold. Tilsvarende tendens ser vi også for nordmenns ferieopphold i utlandet.
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Tabell 4.3 Innkommende turisme. Reisenes varighet i 2003 og 2005. Antall enkeltreiser.
2005
2003
Endring
Kortferie (inntil 3 overnattinger) 255 000 195 000
30 %
Lengre ferie (minst 4 overnatting 970 000 845 000
15 %
Total
1 225 000 1 040 000
18 %

Kilde: TØI rapport 828/2006

4.4 Korridorbeskrivelse av persontransportene til og fra Norge
Sjøtransport
For sjøtransport finnes det to hovedkilder for sammenstilling av transportstrømmene fra
Norge. Havnestatistikken gir informasjon av antall passasjerer via den enkelte havn, men
sier ingenting om destinasjon eller opprinnelsessted i utland. På aggregert nivå er det relativt
godt samsvar mellom havnestatistikken og statistikken som finnes fra de forskjellige rederier.
Det mangler imidlertid data fra en del linjer, spesielt når det gjelder fordelingen av trafikken til
og fra Bergen, Haugesund og Stavanger. Dette henger også sammen med at en del av
fergeforbindelsene har internasjonale anløp underveis, men uten at statistikken sier noe om
hvilken norsk havn passasjerene reiser fra eller til. De største passasjerstrømmene på sjø
finner vi mellom havnene i Oslo/Larvik/Grenland og havner i Danmark/Tyskland. Videre er
linjene Sandefjord – Strømstad og Kristiansand – Hirtshals viktige utenlandsforbindelser.
Figur 4.7 under viser passasjerstrømmer på sjø til/fra norske havner, inklusive personer i
kjøretøy på fergen. Tallene inkluderer ikke cruisetrafikk. Totale antall passasjerer i
fergetrafikk til / fra Norge var i 2005 ca 6,5 millioner, inklusive personer med kjøretøy på
fergen.
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Figur 4.7. Sjøtransport, internasjonale reiser antall personer (1000) pr. år 2005.
Destinasjoner.
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Storbritannia og Tyskland er de viktigste markedene for cruisetrafikk til Norge. Hver for seg
representerer disse to landene en tredel av markedet. USA/Canada står for 13 prosent. Det
resterende markedet finnes hovedsakelig i Frankrike, Italia og Spania. Det var totalt 1516
cruiseanløp til norske havner i 2005, se tabell 4.4.
Tabell 4.4. Antall passasjerer i cruisetrafikk 2005 for noen av de norske havnene.
Havn
Bergen
Oslo
Geiranger
Flåm
Nordkapp *
Tromsø
Ålesund
Stavanger
Lofoten
Molde
Eidfjord
Hammerfest

Antall passasjerer
190 000
186 000
130 000
91 500
63 100
51 500
40 600
40 000
35 700
17 500
15 500
13 200

* (Nordkapp: estimert på grunnlag av tall fra 2004 og antall anløp 2005)
Kilde: Cruise Norway AS

Det er beregnet at om lag 324 000 utenlandske cruisepassasjerer kom til en eller flere
norske havner i 2005. Dette tilsvarer om lag 1,3 millioner dagsbesøk i havnene, da hver
cruisepassasjer i gjennomsnitt var på fire landbesøk i norske havner39. Det har vært en
kontinuerlig vekst i cruisetrafikken de siste årene, antall skipsanløp har økt og skipene har
blitt større. Størst har trafikkveksten vært for cruisepassasjerer fra Europa, i særlig grad fra
Storbritannia, Tyskland, Italia og Spania, mens det har vært nedgang i tallet på amerikanske
cruiseturister.
Trolig vil cruise som ferieform øke også i årene som kommer, ved at nye grupper blir bedre
kjent med denne ferieformen. Samtidig vil mye av veksten i markedet trolig komme i nye
områder, utenom kjerneområdene som i dag er Middelhavet og Karibien. Norge har flere
konkurransemessige fortrinn innen cruise bl.a. spektakulær og uberørt natur, gode
havnetilbud, landet blir vurdert som relativt trygt når det gjelder terrortrusler osv.
Endringer i fergemarkedet
Gjennom de siste årene har det vært en endring i fergemarkedet med stagnasjon og
svingninger. Det norske fergemarkedet har vist årlig vekst gjennom 20 år før man rundt 2003
fikk stagnasjon. Årsaken til markedsendringen er alt vesentlig som følge av økt konkurranse
fra lavpris flyselskaper og høyere bunkerskostnader. For å møte den nye konkurransen
satser fergerederiene på å utvikle nye produkter/konsepter. Nå satser eksempelvis enkelte
fergerederier på luksusferger med cruise fasiliteter, samt at det satses på hurtigbåter på
enkelte strekninger for å møte den nye konkurransen. De store nye fergene har så langt blitt
en suksess.
Tax-free salget viktig
Salg av tax-free utgjør sammen med restaurantdrift omkring 45 - 65 prosent av inntektene til
fergene mellom Norge og Kontinentet.40 Mye av inntektene kommer fra folk som er på
”svipptur”, det vil si passasjerer hvor hovedformålet med reisen er restaurant- eller
handleaktiviteter.
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Godstransporten genererer til sammenlikning mellom 10 og 15 prosent av inntektene til
fergeselskapene, mens resten (omkring 30 prosent) kommer fra personer som har et annet
reisebehov enn handle- og restaurantbesøk. Selv om inntektene fra de ulike reisegruppene
varierer fra fergerute til fergerute, er tax-free salget en svært viktig inntektskilde for alle
fergene.
Tax-free omsetningen ble avskaffet i alle EU land fra 1. juli 1999. Hvis Norge blir EU-medlem
vil ordningen falle bort også her og den gruppen som i dag reiser med fergene primært for å
handle tax-free, vil skrumpe inn. Et bortfall av tax-free ordningen vil også ramme
godstransporten da fergerederiene vil måtte redusere tilbudet som følge av dette.
Personbiltransport
All reiser med personbil angitt i plottene er basert på en kombinasjon av antall biler fra
vegtrafikktellinger og personbelegg i bilene fra reisevaneundersøkelsene. Oppblåste tall,
spesielt fra RVU-ene, og tildels Gjestundersøkelsne, gir et betydelig lavere antall
utenlandsreiser enn hva som fremkommer via vegtrafikktellingene. Sannsynligvis henger
dette sammen med at visse typer reiser, spesielt de korte tilknyttet grensehandel, er sterkt
underrepresentert i RVU-ene. Illustrasjonene for personbiltransporten er derfor hovedsakelig
basert på trafikktellinger/gjennomsnittlig personbelegg og fergestatistikk, og inkluderer både
korte og lange reiser.
Vegtrafikkorridoren over Svinesund har størst antall reiser, og dekker samtidig forbindelsen
over Kornsjø, RV 22 og en del andre grenseoverganger. De øvrige korridorene over grensen
representerer også et flertall mindre veger i tillegg til hovedfartsåren mellom Norge og
Sverige. Figur 4.8 under er med andre ord en sterkt forenklet fremstilling av
transportstrømmene med bil.
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Figur 4.8. Vegtransport. Internasjonale reiser. Antall personer i lett kjøretøy (1000) pr.
år 2005
Buss
Det finnes ingen tilfredsstillende statistikk over antall internasjonale bussreiser til og fra
Norge. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen og Gjesteundersøkelsen gir informasjon om
geografisk fordeling, men det er grunn til å tro at det forekommer en god del
underrepresentasjon av en del type reiser. Veidirektoratets oversikt over busslinjer som
krysser grensen indikerer avgangsfrekvenser. Ved å anta hvilken grenseovergang som er
aktuell for den enkelte busslinje, kombinert med anslag på gjennomsnittlig antall avganger pr
år og gjennomsnittlig belegg (25 personer pr buss), har vi et estimat på antall
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busspassasjerer totalt pr år som reiser med buss til og fra Norge. Dette ligger 47 % høyere
enn de oppblåste tallene fra den nasjonale RVU og Gjesteundersøkelsen. Illustrasjonene i
figur 4.9 er basert på disse høyere anslag. Det poengteres at det er stor usikkerhet knyttet til
disse tallene. Fergestatistikken gir imidlertid pålitelige opplysninger om antall personer i buss
på sjø.

Figur 4.9. Busstransport, internasjonale reiser, antall personer i buss pr år 2005.
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Togtrafikk
For jernbane finnes tilgjengelig statistikk fra Jernbaneverket, NSB AS og Ofotbanen AS,
basert på tellinger om bord. Tallene viser antall passasjerer pr år som passerer de ulike
grenseovergangene.
I korridoren over Kornsjø/Svinesund har toget en markedsandel i buss/togmarkedet på 14 %,
gitt den usikkerhet som ligger i anslagene for antall busspassasjerer. På Meråkerbanen har
toget imidlertid en markedsandel på 60 % buss/tog markedet.

Figur 4.10. Togtransport, internasjonale reiser, antall personer pr. år 2005.41

41

Det mangler en null på antall reisende over Svinesund i figur 4.10 over, rett antall skal være 128.000.
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Som det framgår av tallene er den internasjonale togtrafikken svært begrenset. Der det er et
stort transportmarked for landverts trafikk har ekspressbusstrafikken tatt store
markedsandeler. Dette er trafikk fra Østlandet mot Gøteborg og kontinentet. Her har toget
ikke tilstrekkelig konkurransekraft, verken mht pris eller reisetid.
Fly
Fly er transportmiddelet først og fremst for de lengre avstander, og for reiser med høy
tidsverdi. For å bidra til videreutvikling og analyse av markedet foretar Avinor jevnlig
markedsundersøkelser i tillegg til å delta den nasjonale RVU.
Det meste av flytrafikken til utlandet går med rutefly. I 2005 utgjorde charterreiser kun 18
prosent av totaltrafikken. Utover 1990-tallet og fram til 2002 lå charterandelen på rundt 30
prosent, men i løpet av de siste årene har det vært en sterk nedgang i chartertrafikkens
andel. Dette skyldes i hovedsak opprettelsen av direkte ruteflygninger med lave priser til
destinasjoner som tidligere bare ble dekket med charterfly. For eksempel kan man nå reise til
Alicante fra fem norske byer. Flere direkte ruter forklarer også at det nå er flere som når sitt
reisemål uten flybytte, nærmere bestemt 64 prosent mot 57 prosent i 2003. Rutetilbudet
endrer seg imidlertid fra måned til måned, enkelte ruter forsvinner, mens andre kommer til.
Oslo Lufthavn Gardermoen er den dominerende avreiselufthavnen, 72 prosent av
utenlandsreisene med rutefly starter her. Tilsvarende andel for Fornebu/Gardermoen i 1998
var 79 prosent. Frafallet på hovedflyplassen skyldes i hovedsak to forhold. For det første
benytter mange fra Østlandsområdet Sandefjord/Torp som flyplass. I 2005 utgjorde bosatte i
Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland og Buskerud 40 prosent av de norske
utenlandspassasjerene fra Sandefjord. Det er med andre ord en betydelig lekkasje fra
Gardermoens tidligere markedsområde til Torp. Denne andelen har ikke økt de siste to
årene. Et annet viktig forhold for at en mindre andel av total reisende benytter Gardermoen
er at utenlandstilbudet fra Bergen, Stavanger og Trondheim er betydelig bedret de senere
årene.
Tabell 4.5 Lufthavner med utenlands rutetrafikk i tusen. Antall enkeltreiser i 2005.
Oslo
Sandefjord
Bergen
Stavanger
Trondheim
Kristiansand
Haugesund
Tromsø
I alt

2005
Antall enkeltreiser Andel
6 930 000 72
760 000 8
725 000 8
710 000 7
280 000 3
135 000 1
85 000 1
5 000 0
9 630 000 100

2003
Antall enkeltreiser Andel
5 490 000 72
670 000 9
550 000 7
595 000 8
140 000 2
105 000 1
20 000 0
7 570 000 100

Kilde: TØI rapport 828/2006

Det er også blitt et større mangfold av selskaper som flyr til og fra Norge. I 2005 var det 44
selskaper som fløy mellom Norge og utlandet i 2003 var antallet 22 De fleste er imidlertid
små med hensyn til passasjertall, og opererer ofte nisjeruter med forholdsvis få avganger.
Totalt står 10 selskaper for 90 prosent av utenlandstrafikken fra norske lufthavner. De nye
selskapene er både tradisjonelle nettverkselskaper og lavkostselskaper.
SAS Braathens er fortsatt den dominerende operatør med 42 prosent av markedet. Dette er
betydelig lavere enn i 2003 da de to selskapene til sammen hadde 50 prosent av
utenlandstrafikken. Den mest markante endringen på disse to årene er Norwegians sterke
vekst. Fra å være en marginal operatør i 2003, har selskapet nå ruteforbindelse til 35
utenlandske byer, og står for i alt 11 prosent av utenlandstrafikken fra norske lufthavner.
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Reisens hovedformål
Tabell 4.6 under viser utenlandsreisene fordelt etter formål i de fem seneste reisevaneundersøkelsene. Andelen arbeidsbetingede reiser fortsetter å synke, og er nå nede i 40
prosent. I løpet av de siste syv årene har dermed andelen arbeidsbetingede reiser blitt
redusert med hele 20 prosentpoeng. Det har heller ikke vært noen vesentlig vekst i antallet
arbeidsbetingede reiser i denne syvårsperioden. I 2005 ble det foretatt 3,9 millioner
arbeidsbetingede reiser mellom Norge og utlandet, mot 3,7 millioner i 1998.
60 prosent av flyreisene til utlandet med rutefly er nå private reiser, mot 56 prosent i 2003 og
40 prosent i 1998. Dette tilsvarer en økning fra 2,4 millioner reiser i 1998 til 5,7 millioner i
2005. Økningen i fritidstrafikken har særlig kommet innenfor ferie- og helgeturer. En tredel av
alle flyreiser mellom Norge og utlandet skjer nå i forbindelse med kortere eller lengre
ferieopphold.
Tabell 4.6 Reiser med rutefly til utlandet etter hovedformål. 1986, 1992, 1998, 2003 og
2005. Prosent.
Formål
I alt
Arbeidsbetingede
reiser i alt
- Yrkesreise
- Reise til/fra arbeid
Private reiser i alt
- Besøk hos slekt og
venner1)
- Ferie-/helgetur
- Annen privat reise

2005
100
40

2003
100
44

1998
100
60

1992
100
60

1986
100
69

33
7
60
19

36
8
56
19

56
4
40
12

57
3
40
15

65
4
31
-

34
7

30
7

21
7

18
7

23
8

Kilde: TØI rapport 828/2006
1) Formålet ble ikke spesifisert i 1986–undersøkelsen

Ser vi nærmere på utviklingen i de ulike delmarkedene de siste syv årene er det spesielt to
forhold som er verdt å merke seg. Når det gjelder arbeidsreiser skyldes økningen en kraftig
vekst i reiser til og fra arbeid, og utenlandsk arbeidskraft står for 64 prosent av denne
veksten. Arbeidsinnvandringen fra land som Sverige, Polen og de baltiske landene har med
andre ord en klar effekt på flymarkedet. Ser vi på fritidsreisene er det viktig å merke seg at
nordmenn står for 80 prosent av veksten i dette markedet.
Tabell 4.7 Relative endringer i delmarkedene mellom 1998 og 2005.
Nordmenn

Utlendinger

Totalt

+188 %

+317 %

+255 %

Kurs, konferanse, kongress

-14 %

+2 %

-9 %

Annen forretningsreise

-15 %

0%

-8 %

-5 %

+24 %

+6 %

Besøke slekt/venner

+176 %

+89 %

+134 %

Ferie-/helgetur

+204 %

+62 %

+155 %

Til/fra arbeid

Totalt arbeidsbetingede reiser

Til/fra studiested

+36 %

+13 %

+28 %

Annen privat reiser

+110 %

+52 %

+87 %

Totalt fritidsreiser

+176 %

+69 %

+134 %

+68 %

+42 %

+58 %

Alle reiser
Kilde:TØI rapport 828/2006
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Besøkssteder i Norge og utlandet
Tabell 4.8 under viser bosted og besøkssted for genererte reiser (reiser foretatt av bosatte i
Norge) og attraherte reiser (reiser foretatt av bosatte i utlandet). Tallene viser en
langtidstendens henimot en større andel genererte reiser. I 1992 var 58 prosent av
passasjerene på flyene til utlandet bosatt i Norge, tretten år senere er andelen 64 prosent.
For alle større relasjoner er antall reiser generert i Norge høyere enn antall reiser generert i
vedkommende utland. Dette er og har vært en hovedregel for utenlandstrafikken. Det eneste
unntaket er Sverige. I 2005 fordelte trafikken mellom disse landene seg med 460 000
enkeltreiser generert i Norge og 565 000 reiser generert i Sverige.
Tabell 4.8 Flyreiser mellom Norge og utlandet med rutefly. Reiser generert av bosatte i
Norge fordelt på hjemsted, og reiser generert av bosatte i utlandet fordelt på
besøkssted i Norge 1992, 1998, 2003 og 2005. Prosent.
1992
58
65
14
13
5
3
100

1998
2003
Bosatte i Norge
60
63
Hjemsted
63
62
15
13
13
14
5
6
4
5
100
100

2005

2005

64

Landsdel/land

36

60
14
15
6
5
100

Østlandet
Agder/Rogaland
Vestlandet
Trøndelag
Nord-Norge

63
11
15
4
7
100

2003
1998
Bosatte i utlandet
37
40
Besøkssted
63
60
10
12
17
11
4
5
6
12
100
100

1992
42
63
11
14
5
7
100

Kilde: TØI rapport 828/2006

Tabell 4.9 Flyreiser mellom Norge og utlandet med rutefly. Reiser generert av bosatte i
Norge fordelt på besøkssted i utlandet, og reiser generert av bosatte i utlandet fordelt
på hjemsted.
1992, 1998, 2003 og 2005. Prosent.
1992
1998
2003
2005
Bosatte i Norge - besøkssted
13
13
9
7
13
11
10
9
3
3
2
2
1
1
1
29
28
22
19
2
3
5
6
4
4
12
11
2
3
2
2
10
6
6
5
1
3
3
4
3
3
5
6
7
7
22
20
14
14
8
10
11
12
58
58
61
63
6
5
2
100

7
4
3
100

7
7
3
100

6
7
5
100

Sverige
Danmark
Finland
Island
Norden
Italia
Spania
Belgia
Tyskland
Tsjekkia
Nederland
Frankrike
Storbritannia
Øvrige Europa
Europa utenom
Norden
USA/Canada
Asia
Andre land

2005
2003
1998
1992
Bosatte i utlandet - hjemsted
16
16
18
18
11
12
12
13
3
3
3
2
1
1
1
31
32
34
33
3
3
2
3
3
3
1
2
2
2
2
1
9
8
7
9
1
5
4
4
4
4
4
4
5
17
19
19
17
9
7
5
4
53
52
48
48
9
3
3
100

11
3
2
100

13
3
2
100

12
5
2
100

Kilde: TØI rapport 828/2006

Ser vi først på nordmenns reiser er det en klar tendens til at det relativt sett genereres færre
reiser på Østlandet, mens de øvrige landsdelene, med unntak av Agder og Rogaland, øker
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sine andeler noe. Fortsatt står imidlertid bosatte på Østlandet for seks av ti utenlandsreiser
med fly. Det mest besøkte landet for nordmenn er Storbritannia. Populariteten har imidlertid
avtatt siden slutten av 1990-tallet da hver femte utenlandsreise gikk til Storbritannia. I dag er
det bare 14 prosent av reisene som ender der. Totalt utgjør dette om lag 900 000
enkeltreiser. Spania er nest mest besøkte land med ca 700 000 reiser. Mellom 1998 og 2003
ble det opprettet mange nye direkte ruter til Spania som tok over deler av chartermarkedet.
Veksten i denne perioden hadde også sammenheng med at stadig flere nordmenn skaffet
seg feriehus eller permanent bolig i Spania. Tsjekkia er blitt et langt mer populært reisemål
etter etablering av direkteforbindelser til Praha. På to år har trafikken til Tsjekkia nesten blitt
tredoblet. Andelen reiser til de nordiske landene fortsetter å gå ned. Kun hver femte reise går
nå til et av våre naboland, mot 29 prosent i 1992.
Går vi utenfor Europa, er det størst trafikk av nordmenn til USA og Canada. Disse to landene
alene har nesten like stor trafikk som hele Asia til sammen. Av de asiatiske land står
Thailand i en særstilling med drøyt 120 000 enkeltreiser i 2005. I tillegg er Thailand et
populært reisemål for charterturisme. Kina er det nest mest besøkte landet med 60 000
reiser, etterfulgt av Filippinene og Pakistan. I gruppen øvrige land er det tre reisemål som
utmerker seg: Sør-Afrika, Brasil og Australia, alle med om lag 35 000 enkeltreiser hver.
Destinasjoner i Norge
Østlandet dominerer utlendingenes reiser til Norge. Mer enn seks av ti reiser går til
Østlandsregionen, og blant disse oppgir 75 prosent Oslo som sitt besøkssted. Oslo med
omegn er dermed besøksmål for nær halvparten av alle utlendinger som kommer med fly til
Norge. Tallene indikerer videre at Vestlandet relativt er et mindre attraktivt reisemål nå enn
for to år siden, mens Agder/Rogaland og de tre nordligste fylkene har styrket sin posisjon
noe.
Hver sjette utlending som kommer med rutefly til Norge er bosatt i Storbritannia. Det er
tilsvarende mange svensker, mens danskene utgjør 11 prosent av de besøkende. Andelen
skandinaver har gått tilbake med tre prosentpoeng de siste syv årene. Derimot har det blitt
flere tilreisende fra det øvrige Europa, og veksten har vært spesielt høy for Polen, de Baltiske
landene, Tsjekkia og Slovakia. I 2003 ble det attrahert ca. 55 000 enkeltreiser fra disse seks
landene, tilsvarende tall i 2005 var 155 000. Ni prosent av utlendingene som besøker Norge
kommer fra USA og Canada. Det har imidlertid vært en sterk nedgang i besøkende fra disse
landene siden 1998. For besøkende fra Asia er Japan helt dominerende. 40 prosent av
flyreisene som genereres i Asia kommer fra Japan. Dette tilsvarer knapt 60 000 enkeltreiser.
I gruppen øvrige land er Australia nesten like dominerende med knapt 30 000 enkeltreiser.
En stor andel av disse reisene genereres av norsk ungdom som studerer i Australia.
Hoveddestinasjonene
Tabell 4.10 under viser i venstre del de 10 største reisemålene for utenlandstrafikken med
rutefly. Høyre del av tabellen viser første lufthavn i utlandet, og inkluderer
transferpassasjerer i tillegg til de som har den respektive byen som sitt endelige reisemål.
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Tabell 4.10 De 10 største destinasjonene for utenlandstrafikken til og fra norske
lufthavner
Endelig reisemål og første lufthavn på reisen. Antall enkeltreiser i 2005.
Endelig reisemål
Antall enkeltreiser
2005 Endring fra 2003
London, alle lufthavner 950 000
+ 20 %
København
895 000
+ 17 %
Stockholm
760 000
+ 39 %
Amsterdam
305 000
+ 21 %
Paris
285 000
+7%
Alicante
240 000
+ 12 %
Praha
200 000
+ 180 %
Frankfurt (inkl. Hahn)
195 000
+ 11 %
Malaga
195 000
+ 28 %
Nice
190 000
+ 49 %
Kilde:TØI rapport 828/2006
By, sted

Første lufthavn i utlandet
Antall enkeltreiser
2005
Endring fra 2003
København
2 030 000
-1%
London, alle lufthavner
1 305 000
+ 33 %
Amsterdam
1 045 000
+ 30 %
Stockholm
960 000
+ 15 %
Frankfurt (inkl. Hahn)
495 000
+ 14 %
Paris
355 000
+ 18 %
Alicante
235 000
+ 16 %
Helsingfors
230 000
+ 20 %
München
195 000
+ 63 %
Praha
190 000
+ 248 %
Lufthavn

Ser vi først på tabellens venstre side, er det tre destinasjoner som skiller seg ut. Tilsvarende
som i 2003 er London den største destinasjonen når en regner alle tre lufthavnene under ett
(Heathrow, Gatwick og Stansted), etterfulgt av København og Stockholm. Til sammen er
disse tre byene endelig destinasjon for 27 prosent av alle utenlandsreiser fra Norge. Som
nevnt er Praha blitt et populært reisemål. Trafikkveksten de siste to årene har vært
formidabel, og Praha er nå den syvende mest populære destinasjonen ut fra Norge. Ellers er
det tre typiske feriemål med på ”topp-10”; Alicante, Malaga og Nice.
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Figur 4.11. Antall flypassasjerer i 2005 for rutefly, etter endelig reisemål til / fra Norge
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Figur 4.12. Første destinasjon for flyreiser ut av Norge, antall passasjerer og fordeling
mellom ulike lufthavner i Norge (farge angir lufthavn i Norge).
Når vi inkluderer transferpassasjerer endrer bildet seg. Rutene til København er de største
med mer enn to millioner reiser, men dette er likevel en liten nedgang fra 2003. Københavns
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rolle som knutepunkt er med andre ord svekket. London og Amsterdam, som er knutepunkt
for henholdsvis British Airways og KLM, har på den annen side hatt sterk vekst i
transfertrafikken. Tabellen illustrerer godt forskjellen på lufthavner som i alt overveiende grad
er den endelige destinasjonen for passasjerene, og lufthavner som i stor grad tjener som
transferlufthavn. Alicante er et eksempel på det første, mens Amsterdam og Frankfurt er
eksempler på det siste. Vi ser nå litt nærmere på enkelte av destinasjonene.
USA
Mens utenlandstrafikken totalt sett vokste med 27 prosent mellom 2003 og 2005, var
trafikkveksten til USA på beskjedne fem prosent i samme periode. I alt ble det foretatt
540 000 enkeltreiser mellom Norge og USA i 2005, hvorav nordmenn sto for 62 prosent og
amerikanere for 37 prosent. Nordmenn foretok om lag 40 000 flere reiser til USA i 2005
sammenlignet med to år tidligere, mens det var en liten trafikknedgang blant amerikanerne.
Undersøkelsen viser videre at om lag 65 000 amerikanere reiste med fly mellom Norge og et
annet europeisk land. Disse er ikke regnet med i tabellen nedenfor. 41 prosent av reisene
mellom Norge og USA foretas i forbindelse med arbeid, en økning på syv prosentpoeng fra
2003.
Tabell 4.11 Bostedsland for passasjerer som reiser mellom Norge og USA
Antall enkeltreiser. 1998, 2003 og 2005.
Bosatte i Norge
Bosatte i US A
Bosatte i andre
land
I alt

2005
335 000
200 000
10 000

2003
295 000
210 000
10 000

1998
210 000
180 000
20 000

540 000

515 000

410 000

Kilde: TØI rapport 828/2006

Tabell 4.12 under gir en oversikt over reiserutene til de som skal til USA. I 2005 var det kun
Continental som hadde direkterute fra Norge, mens bare 12 prosent valgte å reise med
Continental mellom Oslo og New York. KLM er ”vinneren” i USA-markedet. Nesten hver
tredje reise går med KLM via Amsterdam. Som nevnt har KLM ruteforbindelse til Amsterdam
fra seks norske byer, og dette gjør selskapet svært konkurransedyktig på interkontinentale
reiser. I 2003 fløy SAS direkte fra Oslo til New York, og i tillegg gikk en stor del av trafikken til
USA via København og noe via Stockholm. Totalt hadde SAS 42 prosent av markedet for to
år siden, mens de nå står tilbake med 21 prosent. Icelandair fortsetter fremgangen med sine
ruter via Reykjavik, og er nå oppe i en markedsandel på 11 prosent. For de øvrige
selskapene er det bare mindre endringer.
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Tabell 4.12 Reiserute for passasjerer med USA som bestemmelsessted. 1998. 2003 og
2005
Direkte fra
Oslo
Via
Amsterdam
Via
København
Via London
Via Reykjavik
Via Stockholm
Via Frankfurt
Via Paris
Via andre
europeiske
lufthavner

2005
12

2003
14

1998
27

30

24

23

16

23

16

13
11
5
7
3
3

12
9
5
6
4
3

16
8
4
3
1
2

I alt
100
100
Kilde:TØI rapport 828/2006

100

Asia
Thailand er det desidert mest besøkte landet i Asia. I 2005 ble det foretatt om lag 135 000
enkeltreiser med rutefly til Thailand, en økning på 40 000 fra 2003. I tillegg kommer en
betydelig chartertrafikk. Totalt utgjør trafikken til Thailand hver fjerde reise med rutefly til
Asia, men likevel er det ingen direkte ruteflyforbindelse mellom Norge og Thailand.
København er den største transferlufthavnen på reiser til Thailand. 40 prosent har flybytte
her, mens 20 prosent reiser over Amsterdam og en tilsvarende andel bruker Frankfurt eller
München som mellomstasjon. Kina er det nest mest populære reisemålet (ca 70 000
enkeltreiser) etterfulgt av Japan (45 000 reiser). Først på fjerde plass finner vi Pakistan, som
er det eneste landet i Asia som kan nås fra Norge uten flybytte. I alt ble det foretatt ca 33 000
reiser mellom Norge og Pakistan i 2005. Det har ikke vært noen trafikkvekst til Pakistan de
siste to årene. Reiser til Asia genereres hovedsakelig i Norge, 78 prosent oppgav at de
bodde her i landet. En skal ikke se bort fra at språkproblemer kan ha ført til lav svarprosent
for passasjerer fra en del nasjoner. Dermed kan den reelle andelen attraherte reiser være
høyere enn de 22 prosent som er beregnet i denne undersøkelsen. 30 prosent av
passasjerene oppgir å være på en arbeidsbetinget reise, 39 prosent er på feriereise, 22
prosent besøker slekt og venner, mens de resterende har andre private gjøremål.
Tabell 4.13 Nøkkeltall for de største destinasjonene i Asia
Antall
Endring fra
enkeltreiser
2003
Thailand
135 000
+ 42 %
Kina
70 000
+ 133 %
Japan
45 000
+ 73 %
Pakistan
33 000
-6%
Singapore
29 000
-3%
Israel
26 000
+ 100 %
Arabiske Emirater
23 000
+ 21 %
India
21 000
+ 17 %
Kilde:TØI rapport 828/2006
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4.5 Oppsummering
•

Reiseomfanget til utlandet øker – det er doblet de siste 8 årene

•

Personbil er det transportmiddelet med størst andel når det gjelder reiser til og
fra utlandet.

•

Bil og flyreiser utgjør ca. 90 % av alle utenlandsreiser (Bil på korte og fly på
langereiser)

•

Sjø- 20 års vekst snudd til stagnasjon på de gamle fergekonseptene. Nye
løsninger utvikles for å møte konkurransen

•

Lavpris fly har ”eksplodert”

•

Persontransport med tog utgjøre en marginal andel av det samlede
persontransport markedet. Tog opplever hard konkurranse med ekspressbuss

•

86 % av reisende mellom Norge og utlandet skjer i forbindelse med private
gjøremål

•

50 % av nordmenns utenlandsreiser går til Sverige og 50% av disse har korte
handlereiser som hovedformål

•

Ferie og fritidsformål utgjør hovedvekten av de private reisene, men veksten
har vært størst for det som defineres som private ærend. Dette er i all hovedsak
innkjøpsreiser til Sverige, og i noen grad til Danmark.

4.6 Transportprognoser i Norge og EU
I forbindelse med arbeidet med NTP skulle det sommeren 2006 forligget nye grunnprognoser
eller basisprognoser for utenlandstrafikken. Det foreligger ikke og det blir naturlig å trekke inn
EUs prognoser for Europa som interessant referanse jfr. kapittel 3.
I arbeidet med utenlandsforbindelsene har det ikke vært noen ambisjon å utvikle prognoser,
men det er nødvendig å fange opp trender og utviklingstrekk og hvilke volumer som legges til
grunn for planleggingen i Europa, kanskje spesielt med blikk på utviklingen innen flytrafikken
og kapasitetsproblemene på vegsiden.
I arbeidet med de internasjonale persontransportene ønsker vi også å se på EUs prognoser
for vekst fram til 2020. Disse er utarbeidet i sammenheng med midtveisevalueringen av
transportpolitikken.
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Figur 4.13. Antatt vekst i etterspørselen innenfor EU området
Kilde: EU Directorate – General for Energy and Transport

Selv med betydelig satsing på høyhastighetstog og innføring av avgifter på veg vil
vegtrafikken øke betydelig. Flytrafikken vil dobles fram til 2020 etter EUs vurdering.
Etatene mener det er viktig å ta disse prognosene til etterretning og sammenholde dem med
det vi i det videre arbeidet med NTP skal legge til grunn. Feil prognoser kan i verste fall gi feil
prioritering av tiltak.

4.7 Utfordringer
Hovedutfordringen på europeisk nivå er en sterk forventet mobilitetsvekst og de økonomiske
og miljømessige konsekvenser dette gir. Uansett hva slags prognosegrunnlag som legges til
grunn vil den sterke veksten være en hovedutfordring også for Norge. De forbindelser til og
fra Norge som er dominante vil også i framtiden framstå som de viktigste.
Der det er mest etterspørsel etter reiser vil det være nødvendig å vurdere kapasitetsøkning,
men dette bør avveies mot miljøpolitiske hensyn. For øvrige forbindelser vil det være viktig å
utvikle infrastruktur og tilbud i takt med regional og økonomisk utvikling.
Flytransportens vekst er stor, men utviklingen kan om ønskelig håndteres gjennom
kapasitetsfremmende tiltak som finansieres av sektoren selv.
På vegsiden er E6 mot Gøteborg under utbygging for å få bedre trafikksikkerhet og
fremkommelighet. Det er også behov for å bygge ut E-18 gjennom Østfold mot Oslo for å
bedre trafikkavviklingen.
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Den største utfordringen for grenseoverskridende persontrafikk blir å utvikle et godt
jernbanetilbud mot Gøteborg og Kjøbenhavn som et alternativ til bil og fly og som kan bidra
til å binde regionen bedre sammen. Et moderne høyhastighetstilbud kan være et viktig og
nødvendig supplement til øvrig transporttilbud.
På sjøsiden er man i ferd med å gjennomføre en transformasjonsprosess. Gamle
fergekonsepter fases ut eller fornyes med for eksempel cruiseferge konsept, samtidig som
det jobbes med nye fergeforbindelser.
Det er vår vurdering at Østlandsområdet og kommunikasjonen med Europa er den desidert
viktigste relasjonen å videreutvikle, dette har vært påpekt tidligere, men gjennom dette
arbeidet framstår denne og disse relasjonene som enda viktigere å utvikle i forhold til
kapasitet, effektivitet og robusthet.

93

Kapittel 5 Utenlandskorridorer og samspillet med
innenlandskorridorene
5.0 Innledning
I dette kapitlet har vi først sammenknyttet de foregående analysene av de utenriks gods- og
persontransporter til et mest mulig felles korridorsystem. Infrastrukturen i dette
korridorsystem skal dekke alle fire transportformer, veg, bane, sjø og luft, samt både godsog persontransporter.
Deretter vil vi behandle integrasjonen eller samspillet mellom disse utenlandsforbindelser og
det innenlandske korridorsystem. Disse sammenknytningene gjøres først på et nasjonalt nivå
og deretter på et mer regionalt nivå.
Det må således understrekes at i NTP 2010-2019 behandles utenlandskorridorene i første
fase av planprosessen og innenlandskorridorene i- andre fase. Det betyr at analyseresultater
og planarbeid med utenlandskorridorene i denne utredningen vil bli en del av grunnlaget for
det videre arbeidet med innenlandskorridorene i andre fase. Samtidig som utgangspunktet
for en analytisk behandling av integrasjonen mellom utenlandske forbindelseslinjer og det
innenlandske korridorsystem må ta utgangspunkt i hvordan dette system ble behandlet og
fastsatt i den forrige NTP perioden 2006-2015. I andre fase vil det bli foretatt en
helhetsvurdering og eventuelt ny fastsetting av et samlet overordnet korridorsystem for
Norge.

5.1 Utenlandskorridorer i Nasjonal Transportplan 2006 – 2015
I forrige NTP ble det som vist i figur 5.1 definert og beskrevet 8 innenrikskorridorer og 4
utenlandsforbindelser. Denne todelingen kan bidra til å gi et litt ”uheldig” bilde av det
samlede norsk transportnettet og forståelsen av hvorledes svært mange viktige
transportkjeder er grensekryssende og benytter både utenlandsforbindelsene og de
innenlandske korridorene i helhetlige transportløsninger som dekker alle ledd fra produsent
til konsumet. Det vil si at integrasjonen mellom de to korridorsystemer kan bli noe uklar.
De åtte innenlandskorridorene var:
1. Oslo – Svinesund/Kornsjø
2. Oslo – Ørje/Magnor
3. Oslo – Grenland – Kristiansand – Stavanger
4. Stavanger – Bergen – Ålesund – Trondheim
5. Oslo – Bergen/Haugesund (med arm via Sogn til Førde)
6. Oslo – Trondheim (med armer til Ålesund og Måløy)
7. Trondheim – Bodø (med armer for stamveg- og jernbaneforbindelser til
svenskegrensen)
8. Bodø – Narvik - Tromsø – Kirkenes (med arm til Lofoten og stamveg- og
jernbaneforbindelser til grensene mot Sverige, Finland og Russland)
De fire utenlandsforbindelser var:
1. Oslofjorden – Sverige/Danmark/Storbritannia/kontinentet/Øst-Europa
2. Trøndelag – Sverige/Finland (”Midtlink”)
3. Nord-Norge – Sverige/Finland/Russland – Øst-Europa/kontinentet
4. Nord-Norge og Vest-Norge – kontinentet/Storbritannia
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Figur 5.1 Korridorer og utenlandsforbindelser i NTP 2006 – 2015
De innenlandske korridorer fyller, i tillegg til sine lokale og regionale transportoppgaver, også
viktige funksjoner i forhold til Norges internasjonale transportbehov. Dette gjelder både for
utenrikshandelen og for reiseaktiviteten til og fra utlandet.
Av den grunn er det også naturlig å benytte benevnelsen utenlandskorridorer ved
beskrivelsen av disse viktige person- og godsstrømmer og det transportnettverk som
betjener dem og som i NTP 2006-2015 ble omtalt som utenlandsforbindelser. Det er således
naturlig å se utenlandskorridorene som forlengede armer av de innenlandske korridorene.

5.2 Anbefalt inndeling av utenrikskorridorene
Siden forrige NTP har utenrikshandelen vokst raskere en innenlandshandelen. Samtidig har
vedvarende økonomiske vekst i den internasjonale økonomi, kombinert med økt politisk
integrasjon i Europa, bidratt til at markeder som før var små nå er i ferd med å spille en mer
aktiv rolle i forhold til den norske utenrikshandelen.
I Norges ”nærmarkeder” gjelder dette først og fremst Russland, Ukraina og de nye EUlandene: Litauen, Latvia, Estland og Polen. Resultat av mer samhandel med nye markeder
er at det danner seg et, om ikke nytt, men i alle fall et tydeligere transportmønster.
Hovedtyngden av gods- og personstrømmene skjer via hva som i denne utredning er fastlagt
som utenrikskorridorene. Likevel er det viktig å ikke glemme at det eksisterer flere
transportårer mellom Norge og utlandet (jfr. definisjonen i kapittel 2) som ikke er beskrevet
her, men som er svært viktig for Norge.
Østlandsområdet har en stor andel av norsk utenrikstrafikk. Årsaken til dette er dels at
østlandsområdet er det største tyngdepunktet for bosetting, men også at nett-nav-strukturen i
det norske logistikk og transportsystemet ”tvinger” en stor andel av både personreiser og
godstransporter fra/til andre landsdeler og utlandet via Oslo-området.
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Siden den forrige NTP ble lagt frem, har det skjedd endringer i passasjer- og godsstrøm
bildet til og fra Norge. Med utgangspunkt i den dokumentasjon og vurderingene som er lagt
frem i kapittel 3 og 4, foreslår arbeidsgruppen i tillegg til navneendringen, å gjøre noen
endringer som åpner for enkelte nye korridorløsninger.
Endringene fra de tidligere fastsatte åtte innenlandskorridorene og de fire
utenlandsforbindelsene som ble pekt ut i NTP 2006 – 2015 og arbeidsgruppens forslag er:
1. Utenlandsforbindelse 1 ”Oslofjorden–Sverige/Danmark/Storbritannia/Kontinentet/ØstEuropa” foreslås splittet opp i 3 separate utenlandskorridorer.
2. Det etableres en ny korridor U3 fra Sørlandet via Danmark mot Kontinentet
Oppsplittingen av Utenlandsforbindelse 1 er foreslått fordi det reelt er tre avgrensede og godt
dokumenterte person- og godsstrømmer som går til og fra forskjellige destinasjoner med
utgangspunkt i Østlandet. De tre utenlandskorridorene som er utpekt bruker hver for seg en
egen og avgrenset infrastruktur tilpasset det store transportbehovet i disse korridorene. De
tre utenlandskorridorene er U-1, U-2, og U-4, gjengitt i figur 5.2.
Etableringen av korridor U3 som binder sammen Sørlandet med Kontinentet er også et viktig
strategisk grep. Denne korridoren har til alle tider vært en meget viktig utenlandsforbindelse
uten at den har hatt status som egen utenlandsforbindelse eller korridor. Korridoren fanger
opp passasjerer og gods fra store deler av Sør-Norge grunnet kort distanse og god frekvens
på fergeforbindelsene til Kontinentet. Korridoren fremstår også som et alternativ for gods og
passasjerer som skal til og fra Øst- og Vestlandet.
Det har vært en stor vekst i transporten med utgangspunkt i østlandsregionen de siste årene.
Denne veksten vil både forsterke seg og vedvare de kommende årene. Grunnen til dette er
flere, men den viktigste årsaken er likevel at produktivitets og kjøpekraftforbedringer i Norge
og hos våre handelspartnere, og da spesielt de nye handelspartnere i Øst-Europa, forsterker
samhandelen. Store infrastrukturforbedringer på vei og jernbane i korridorene, både innen
Norge og de deler som EU-landene har ansvar for, gjør at disse sektorene forbedrer sin
konkurranseflate mot sjø og luft, alt annet like. Med den antatte store veksten i gods- og
persontransporter i kommende NTP periode er imidlertid økt kapasitetsvekst og
infrastrukturforbedringer helt avgjørende for å unngå betydelige køproblemer. Nye måter å
organisere både luftfart og sjøfarten gir samtidig disse sektorene et stort effektiviserings
potensial.
Med denne endringen i korridorinndelingen mener Arbeidsgruppen at vi er bedre rustet til å
møte fremtidens krav til å analysere tiltak og drive strategisk planlegging i korridorene. Dette
ikke minst fordi dagens trender sannsynligvis vil fortsette med mer transport til nye og gamle
markeder.
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Figur 5.2 Forslag til utenlandskorridorer – NTP 2010-2019
Arbeidsgruppens forslag til ny utenriks korridorstruktur er:
•

U-1: til og fra Østlandsområdet i Norge langs Vestkysten av Sverige til Sør-Sverige,
Danmark og Østersjø-landene. Via Danmark til Europa og eventuelt videre til andre
kontinenter.

•

U-2: til og fra Østlandsområdet i Norge direkte til de store havnene i Vest Europa for
distribusjon, eller for videre transport til andre kontinenter.
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•

U-3: til og fra Kristiansand/Sørlandet direkte til Danmark og videre til Europa og
eventuelt videre til andre kontinenter.

•

U-4: til og fra Østlandsområdet direkte til Sverige (mot Stockholm) og eventuelt videre
til Finland (Helsinki) og Baltikum.

•

U-5: til og fra Midt-Norge og direkte til sentrale områder i Midt-Sverige. Eventuelt
videre til Finland og Russland.

•

U-6: til og fra Nord-Norge direkte til Sverige, Finland og Russland. Eventuelt videre til
Øst og Vest Europa og derifra eventuelt til andre kontinenter.

•

U -7: strekker seg langs hele Norskekystens vestside. Skipene seiler til og fra Europa
direkte, eller for distribusjon, og som matelinjer for omlastning for transport til andre
kontinenter. Denne korridoren har også direkte forbindelseslinjer til USA, og Island fra
Vestlandet. En del skip, spesielt bulktransporter, seiler direkte fra Norge til andre
kontinenter via den engelske kanalen.

Av figur 5.2 ser man at sjøtransporten danner forbindelseslinjer mot utlandet langs hele vår
lange vestgrense (U-7) og sørgrense (U-2), mens veg- og jernbanetransport danner
tilsvarende forbindelseslinjer mot utlandet langs hele vår lange østgrense. Lufttransport er
viktig i alle hovedretninger. Ved siden av forskjeller i volumene i korridorene, mellom sjøsiden
og landsiden av Norge, er det også markerte forskjeller i ”drenasjen”. På landsiden har man
ikke en tilsvarende tydelige samlet drenasje, men den forekommer og da spesielt i
østlandsområdet der innenlandskorridorene møter utenlandskorridorene.
Denne nye korridorstruktur gir god integrasjon mellom innenlandskorridorene og
utenrikskorridorene. Uten at vi har gått nærmere inn på det her, kan det også sies at dette
korridorsystem i hovedtrekk harmonerer med tilsvarende korridorsystemer innen EUs
planapparat på transportsiden.
Som påpekt ovenfor danner U-1 en naturlig forlenget arm av I-1, mens U-4 danner en
tilsvarende forlenget arm av I-2. U-2 må kunne sies å danne en forlenget arm av de østlige
deler av I-3, mens de vestlige og til dels de østlige deler av I-3 dreneres mot U-3. U-5 danner
som tidligere en naturlig forlengelse av I-7. Samlet dekkes Østlandet av fire av de syv
utenlandskorridorene. Gjennom nasjonale knuttepunkter på både sjø, luft og jernbanesiden
er det også god integrasjon mellom disse fire utenrikskorridorer og fem av de åtte
innenlandskorridorer.
På landsiden i det nordlige Norge er forskjellen mellom korridorbegrepet og andre
transportårer som betjener utenrikstrafikk noe mindre tydelig. U-6 dreneres til de to
innenlandskorridorene I-7 og I-8, men via tre armer som dekker Nordland, Troms og
Finnmark.
U-7 peker seg ut som en betydelig korridor både geografisk og volummessig. Den danner en
naturlig og viktig forlengelse av de tre innenlandsk korridorene I-4, I-7 og I-8.

5.3 Utenlandskorridorene og det regionale nivå
Det overordnede transportsystem i Norge knytter de ulike landsdeler sammen, samtidig som
disse knytter Norge sammen med det øvrige Europa og verden ellers. Dette siste aspekt er
ikke minst viktig for et lite land som Norge i utkanten av Europa, og som i
transportsammenheng nærmest kan betegnes som en øy.
Dette overordnede transportsystem har ulike funksjoner og plass i de forskjellige deler av
vårt langstrakte land, avhengig av blant annet geografi, næringsliv og befolkning, og ikke
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minst uforming og dimensjonering av tilgjengelige transportmuligheter for både gods- og
persontransporter.
Stamvegene er ryggraden i det overordnede nasjonale vegtransportsystemet. De forbinder
landsdeler og regioner med hverandre og knytter Norge til utlandet. Samtidig har
stamvegene viktige regionale og lokale funksjoner. Stortinget har i behandlingen av St.meld.
nr 24 (2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 lagt stor vekt på en mer
sammenhengende utbygging av de høytrafikkerte stamvegene for å bedre trafikksikkerheten,
framkommeligheten og forutsigbarheten for næringslivets transporter.
Vårt innenlandske jernbanenett har en viktig funksjon i trafikkavviklingen mot utlandet. Oslo
Sentralbanestasjon på passasjersiden og Alnabru-terminalen på godssiden er de viktigste
knutepunktene for utenlands togtrafikk.
Fly og skip er mer uavhengig av fysisk infrastruktur enn de andre transportsektorene i selve
transportårene, men desto mer i terminalleddene. Alle transportformene er avhengig av god
adkomst til sine passasjer- og godsterminaler. Spesielt er det viktig med god adkomst til
hovedknutepunktene som jernbanestasjoner, nasjonalhavner og viktige nasjonale lufthavner
ved at disse utgjør sentrale deler av det nasjonale korridorsystemet. Adkomstveger til de
terminaler som danner knutepunkter og forbindelsesledd mellom det innenlandske og
utenlandske transportnett står her i en særstilling og bør derfor prioriteres.

5.4 Østlandet
I transportsammenheng, og ikke minst i relasjon til utlandet, har Østlandet en spesiell
regional stilling i Norge. Dette ikke bare i kraft av sin relativt sett store befolkning og
næringsliv, men også ut fra landsdelens strategiske beliggenhet i forhold til utlandet. Dette
gjelder spesielt for landtransport. Dette gjenspeiler seg i Østlandets dominerende stilling
innen det overordnede transportnettet, og hvor Oslo-området danner en viktig kjerne og
sentrum.
Av de åtte innenlandskorridorer har hele fem av disse ett av sine utgangspunkt/endepunkt
her. Tilsvarende har tre av de syv foreslåtte utenlandskorridorene sine tilsvarende
utgangspunkt/endepunkt her. Hovedstrukturen i nettverkene og terminalene som utgjør dette
korridorsystem er vist i figuren nedenfor.
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Figur 5.3 Viktig infrastruktur for utenrikshandel og trafikk på Østlandet
Utenlandskorridor U-1 Østlandsområdet langs Vestkysten av Sverige til Sør-Sverige,
Danmark og Østersjø-landene
Den innenlandske delen av korridoren er strekket: Oslo – Svinesund/Kornsjø. Den inngår i
det nordiske TEN-T prosjektet ”Det nordiske triangel”. Hovedtyngden av den norsk
landbasert utenlandstransport både for gods og person foregår her.42
Det Nordiske Triangel er et flertrafikksprosjekt innen Trans European Network (TEN)-programmet. Målet er å
opprette en internasjonal transportkorridor for å bedre og utvikle transportmulighetene for gods- og
persontrafikk. Prosjektet består av transportkorridorene Oslo - Gøteborg - København (Øresund), Oslo Stockholm og Helsinki - Stockholm - København, og omfatter veg- og jernbaneforbindelser, inkludert nødvendige
ferger og havner.( St. meld. nr. 32 (1995-96) Om grunnlaget for Samferdselspolitikken).
42
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Fig 5.4 Det nordiske triangelet
U-1 er en samling av Norges viktigste tilknytningsårer både i et gods og et persontransportperspektiv og både på land, luft og sjø. Alle transportformer er med andre ord til stede i
korridoren. Veg og jernbanetilknytningen i korridoren karakteriseres av EU som en prioritert
akse. Denne aksen har ett av sine naturlige startpunkt i Norge i Østlandsområdet. Ettersom
transportstrømmene i U-1 kjennetegnes ved transport av store volumer av variert gods, samt
betydelig passasjertrafikk kvalifiserer korridoren også etter definisjonen i denne rapporten43 å
få statusen som en akse mellom Skandinavia på den ene siden og de resterende EU
landene på den andre.
Veg
E6 er vår viktigste vegforbindelse til utlandet, samtidig som den utgjør en hovedforbindelse i
det nasjonale vegsystem ved at den dekker hele landet mellom Svinesund i sør og Kirkenes i
nord. Nær halvparten av det landtransporterte godset til og fra Norge fraktes i U-1 over
Svinesund. Noe over halvparten av de tunge kjøretøy som frakter gods på E6 fra Norge mot
Sverige eller det øvrige Europa har startpunkt i Oslo, Østfold og Akershus. Motsatt vei har
mer enn to tredjedeler målpunkt i Oslo, Østfold og Akershus. Når det gjelder personreiser til
og fra utlandet krysser to tredjedeler av det totale antallet reisende på veg riksgrensen på i
U-1 over Svinesund. Om lag 40 % av turistene som kommer til Norge på veg benytter denne
vegen.
Økende grad av samkvem med utlandet tilsier at utviklingstrekkene som kjennetegner U-1
sin funksjon vil forsterkes videre framover. Det knytter seg imidlertid noe usikkerhet til hvilket
omfang grensehandelen, eller den såkalte handelslekkasjen til Sverige, vil ha i årene som
kommer. De senere årene har vi sett at trafikkveksten på Svinesund er følsom for endringer i
avgiftsnivå og valutakurser.
E6 er en viktig rute for ekspressbusslinjer mellom Oslo/Follo, ytre Østfold, og videre mot
utlandet.

43

Se kapittel 2, avsnitt 1.3, side 3.
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Fergeforbindelsen Moss-Horten og Rv 19 knytter Sørlandet, Telemark og Vestfold til E6 og
utlandet.
Jernbane
Østfoldbanen mellom Oslo sentralstasjon for passasjerer og Alnabru-terminalen på
godssiden via Kornsjø gjennom Sør-Sverige mot Europa er av de viktigste pilarer for norske
jernbanebrukere. På godssiden ligger i tillegg til de mange samlastterminaler, flere viktige
industriterminaler, spesielt innen treforedling. Disse benytter i vesentlig grad jernbanen både
til inn- og utransporter av sine råvarer og produkter. Disse bedriftene er i vesentlig grad
basert på norsk trevirke, men betydelige mengder kommer som import.
Luftfart
Aksen Oslo – København, via de to lufthavnene Gardermoen og Kastrup, har en sterk stilling
i norsk internasjonal luftfart. Dette gjelder både den relative sterke direkteforbindelsen
mellom de to hovedsteder og det at Kastrup er den viktigste huben i SAS internasjonale
flynett. I tillegg kommer alle de andre direkte rutene mellom Gardermoen og flyplasser på
Kontinentet og til sydligere feriemål ved Middelhavet, Afrika, etc.
I et lengre tidsperspektiv kan Moss lufthavn Rygge utvikle seg til å bli viktig for
utenlandstrafikk. Dette avgjøres, foruten av markedsutviklingen, imidlertid av politiske valg i
forhold til flyplassens pålagte restriksjoner i forhold til passasjertak osv.
Sjø
På sjø transporteres det betydelige mengder gods mellom Norge og landene rundt
Østersjøen. Totalt er det anslått at det transporteres 14 millioner tonn44 gods inn og ut av
Østersjøen og som enten blir lastet eller losset i norsk havn, og en vesentlig andel av dette
godsomslaget forgår i Oslofjordhavnene. I tilegg til skipstrafikken som har tilknytning til Norge
så passerer det en meget stor strøm av skip i transitt til og fra tredjeland og landene
lokalisert rundt Østersjøen.
På sjøsiden utgjør stamleden fra Oslo til Ytre Oslofjord stamnettet i korridoren. Oslo havn
ligger i direkte tilknytning til E18 og med god tilknytning til E6. Halden havn er koblet til E6 via
Rv 21, Borg havn via Rv 111, Moss havn via Rv 19 og Drammen og Sandefjord via E18
Fra vei og jernbane dreneres gods inn i den sjøveis delen av korridoren langs havnene i
Oslofjorden, samt Larvik, Sandefjord, Grenland. Kristiansand i region sør har også en egen
tilknytningsåre til U-1 på sjø. En strøm av gods går inn og ut av U-7 og inn i U-1. For gods
som ikke skal til eller fra Øst- og Sørlandet går U-7 og U-1 over i hverandre på Sveriges
Vestkyst.

44

Se figur 3.8, kapittel 3.
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Figur 5.5 Skipstrafikk mellom Norge og utlandet i korridorene U-1 og U-2, sommeren
2006
Ferge
Viktige utenlands fergeforbindelser i korridoren er mellom Oslo og Kiel og mellom Oslo og
København. En annen fergerute med et betydelig passasjergrunnlag er fergeruten mellom
Sandefjord og Strømstad.
Utenlandskorridor U-2 Østlandsområdet til/fra havner og flyplasser i Vest-Europa
Utenlandskorridor U-2 er en ren sjø og luftkorridor. Det mates gods og passasjerer inn i
korridoren via veier, jernbane og flyruter i det innenlandske transportnettet til de store
havnene rundt Oslofjorden og i første rekke til Gardermoen flyplass, men også i økende grad
til Torp flyplass. Når det gjelder sjøtransport dreneres gods og passasjerer inn i korridoren på
hele strekningen mellom Kristiansand og Oslo. Viktige havner på strekningen
østlandsområdet til Kristiansand er Drammen, Tønsberg (Slagen), Borg, Larvik, Grenland og
Moss. Viktige flyplasser i utenlandskorridoren er i dag Gardermoen og Sandefjord Lufthavn
Torp. Hovedtyngden av flytrafikken i korridoren er til London og Amsterdam, som er viktige
knutepunkter for flytrafikk. På sikt kan også denne korridoren få mer direkte aksess mot
Vest-Europa på vegsiden dersom ulike planer og vurderinger om ro-ro ferger/fartøyer blir satt
inn mellom havner i Oslofjorden og Vest-Europa.
En viktig fergeforbindelse med tilknytning til korridoren er ruten mellom Larvik – Hirtshals og
forbindelsen mellom Langesund - Hirtshals.
Utenlandskorridor U-4 Til/fra Østlandsområdet direkte mot Midt-Sverige og
Stockholmsområdet samt videre mot Finland og Baltikum
Denne korridoren er en meget viktig landverts utenrikskorridor. Den har først og fremst
betydning for godstransport til/fra de sentrale deler av Sverige, men også for transport videre
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mot Finland, Russland og de Baltiske stater. Forbindelsen omfatter veg- og jernbaneforbindelser mellom Oslo og Stockholm, med fergeforbindelse videre til Helsinki, Tallin og St.
Petersburg. Korridoren er en del av ”Det nordiske triangel” og inngår i TEN-T nettverket.
Korridoren utgjør en viktig gods og persontrafikkforbindelse til Värmland- og
Stockholmsregionene i Sverige. I tillegg er det en viktig innenlands godsforbindelse – dels
via Sverige fra Nord-Norge og dels fra Solør – Rørosbanen, se figur 5.3.
Veg
På vegsiden er E18, etter E6, vår nest viktigste vegforbindelse mot utlandet. Gjennom denne
forbindes U-4 med alle de andre innenlandske korridorene som har europaveger som kjerne
og som går via Oslo.
E18 er en viktig del av ”Det nordiske triangel” Oslo-København-Stockholm, og er den
nest viktigste landverts utenlandsforbindelse for norsk næringsliv til Europa etter E6 OsloSvinesund. Om lag 20 % av det landtransporterte godset til og fra Norge fraktes på E18
over Ørje. For godstransporter til og fra Sverige, Finland og de Baltiske stater er ruta en av
de viktigste vegforbindelsene. Godstransporten på E18 gjennom Østfold har økt kraftig de
senere årene, og det er betydelige trafikkavviklingsproblemer på E18 nærmere Oslo.
Næringslivet i Indre Østfold og sørlige deler av Akershus og Oslo er preget av eksport- og
importvirksomhet som utnytter rutas tilknytning til havn og terminaler i Oslo og den direkte
forbindelsen til og fra Sverige over Ørje.
Rv 2 med forbindelser mot de nordlige og østlige deler av Østlandet er viktig i samspillet
mellom infrastrukturen i U-4 og de innenlandske korridorene I-2 og I-6. E18 og rute rv2 har i
en viss grad konkurranseflater hva gjelder de lange transportene mot Sverige og videre. På
svensk side møtes de to vegrutene i Karlstad i Värmland. Det er imidlertid en arbeidsdeling
mellom disse to rutene. For transporter fra det sørlige og sentrale hovedstadsområdet er E18
det naturlige rutevalget i korridoren, mens transporter med utgangspunkt i områder nord for
Oslo kan velge å kjøre Rv 2.
Trafikkmengden på riksgrensen ved Ørje er ca. ÅDT 4.000, og hvorav hele 15 % er
tungtrafikk. De siste ti årene har trafikkveksten vært betydelig høyere enn den har vært på
landsbasis. E18 er en viktig rute for ekspressbusslinjer mellom Oslo/Follo, indre Østfold, og
videre mot Sverige (Karlstad/Stockholm). Oslo er landets desidert viktigste start og målpunkt
for ekspressbussreiser, og Oslo S og Bussterminalen fungerer som et nav for
Kollektivtrafikken til utlandet.
Jernbane
Når det gjelder jernbanen omfatter korridoren deler av Hovedbanen og Gardermobanen, og
hele Kongsvingerbanen og Solørbanen. Ved Riksgrensen går Kongsvingerbanen over i
Värmlandsbanan som er forbindelsen mot Karlstad og Stockholm.
Luftfart
Fly er viktig for trafikken på den relative sterke direkteforbindelsen mellom Oslo og
Stockholm, og det faktum at Arlanda også er en av de viktigste hubbene i SAS internasjonale
flynett.
Oppsummering Østlandet
Internasjonal trafikk på veg
•

E6 over Svinesund er vår viktigste vegforbindelse til utlandet

104

•
•
•
•

E18 ved Ørje er landets nest største regnet etter samlet trafikk, og tredje største for
tungtrafikk. Rv 2 er en viktig forbindelse mellom Gardermoen og regioner i
vestre/midtre deler av Sverige og til nordre deler av Oslo-området
Rv 2 er i kombinasjon med Rv 200 en sentral rute for tungtransport mellom Osloområdet og Nord-Norge, Nord-Sverige og Nord-Finland
Rv 20 og Rv 2 har i kombinasjon med Rv 3 økende betydning for tungtransport
mellom Trøndelag/Møre og sydøstlige deler av Sverige og videre til landene på andre
siden av Østersjøen
I tillegg er Rv 35 og rv 2 en rute for trafikk mellom Vest-Oppland/deler av Buskerud,
Vestlandet og Sverige.

I det innenlandske korridorsystem har Rv2 en spesiell plass og rolle i forhold til
utenlandskorridorene:
- Rv20/Rv2 knytter sammen ”Oslo-Svinesund” og ”Oslo-Trondheim” for trafikk mellom MidtNorge og Syd-Sverige
- Rv2 /Rv200 er i samvirke med det svenske stamvegnettet alternativ til rutene E6 til NordNorge, for den nord-øst-vendte trafikken fra Oslo-området til Sverige, Nord-Norge og
Nord-Finland. Dette betyr at deler av trafikken fra Oslo til Nord-Norge går på det
svenske vegnettet.
Internasjonal trafikk på jernbane
Oslo Sentralstasjon og Alnabru-terminalen har en sentral plass og funksjon innen
jernbanetransport som både utgangspunkt og transittknutepunkt mellom viktige deler av det
innenlandsk og utenlandske korridorsystem i Norge.
Internasjonal trafikk med fly
Gardermoen har en tilsvarende sentral plass og funksjon innen luftfart som både
utgangspunkt og transittknutepunkt mellom viktige deler av det innenlandsk og utenlandske
korridorsystem i Norge.
Internasjonal trafikk på sjø
Oslo havn har en tilsvarende sentral plass og funksjon innen sjøfart som både utgangspunkt
og transittknutepunkt mellom viktige deler av det innenlandsk og utenlandske korridorsystem
i Norge. Men som på vegsiden finnes det her en større spredning og mangfold av alternative
knutepunkter i form av andre havner av nasjonal betydning.

5.5 Sørlandet
Bosetning og næringsliv i denne landsdel er, som i landet ellers, preget av konsentrasjoner i
og nær kyststripen. Men som på Østlandet, om ikke i samme grad, finnes større og mindre
byer i de indre områder. Det finnes således flere tunge industrikonsentrasjoner innenfor
korridoren, med hovedvekt i Kristiansand og Grenland. De gode forbindelseslinjer til
kontinentet har bidratt til en betydelig ansamling av eksport- og importbedrifter, særlig
innenfor maritim virksomhet fordelt på skipsfarts, oljeteknologi, verkstedindustri og fiskerier.
Både veg, jernbane og sjøtransport er viktige forutsetninger for industriens videre utvikling,
og U-3 men også U-2 står sterkt i dette bildet.
Landsdelen har en strategisk lokalisering mot Europa, og da i særlig grad Danmark. Den
innenlandske korridoren gjennom hele kystområdet i landsdelen, mellom Oslo og Stavanger,
betjener i betydelig grad transport både av gods og personer til og fra utlandet. Hvis vi ser
bort fra sjøtransporten, tjener denne korridoren i mindre grad innenlandske transporter til og
fra andre landsdeler.

105

Kristiansand har en nøkkelposisjon som et viktig knutepunkt og transitteringssted mellom
innenriks- og utenrikstrafikken. Dette gjelder for sjø og vegtrafikk via Kristiansand havn og for
luftfart via Kjevik flyplass.

Figur 5.6 Viktig infrastruktur for utenrikshandel og utenrikstrafikk på Sørlandet
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Utenlandskorridor U-3 Fra Kristiansand/Sørlandet direkte til Danmark og videre til
Europa og eventuelt videre til andre kontinenter
Veg
Vegtransporten i regionen domineres i stor grad av trafikken på E18 Oslo – Kristiansand,
både når det gjelder personer og gods. Denne del av E18 er en av landets viktigste
transportårer med tilknytning til mange byer og flere internasjonale containerhavner som
Oslo, Larvik, Grenland og Kristiansand. E39 mellom Kristiansand og Stavanger har en
tilsvarende funksjon og posisjon i den vestre del av landsdelen.
En stor del av kysten fra Oslo til Stavanger er preget av rekreasjonsområder og hytter med
stor turisttrafikk, særlig om sommeren. Dette er også attraktive områder for utenlandske
turister, som i stor grad kommer i bil. Dette fører til relativt stor sesongvariasjon og til dels
ukevariasjon av persontransportene på vegnettet. Resultatet blir i perioder betydelige
problemer med trafikkavviklingen langs deler av ruta, spesielt på E18 gjennom Vestfold, men
også på E18 i Kristiansands området og på E39 gjennom Sandnes og Stavanger.
Riksvei 9 er svært viktig for turistnæringen i Setesdal og Hardanger. Den inngår i
stamveinettet til vegvesenet som en del av nord – sør sambandet i den midtre delen av
landet. Denne ruten knytter seg til kontinentet via havna i Kristiansand og mot andre
stamvegruter både mot øst og vest i Kristiansands området på E18/E39 og mot Bergen og
Østlandet på 16 fra Voss. Ruten har også tilknytning til E134, som er en tverrforbindelse
mellom Østlandsområdet og Vestlandet.
Jernbane
Korridoren har to banestrekninger: Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. I tillegg finnes
tverrforbindelsen Bratsbergbanen mellom Porsgrunn og Notodden, samt Ringeriksbanen
mellom Sandvika og Hønefoss. På Vestfoldbanen går det kun persontog i dag. I 2004 ble det
på strekningene Oslo - Kristiansand og Kristiansand – Stavanger kjørt henholdsvis ca. 318
og 513 mill. bruttotonnkilometer gods. Det er et mål for Jernbaneverket å effektivisere
godstransporten i markedet Oslo – Stavanger. Utbyggingen av Ganddal godsterminal i første
del av perioden, forlengelse av krysningsspor og forbedret strømforsyning vil gjøre det mulig
å kjøre lengre og tyngre godstog, og nedkorte terminaltiden.
Sjø
Havnene i regionen fungerer som innfallsporter til store deler av landet både for gods- og
persontrafikk. Utenriks ferjetrafikk i regionen går til Hirtshals fra Kristiansand og Langesund
og til Hanstholm fra Egersund og Kristiansand. Ferjene, særlig i sommerperioden betjener
store kundegrupper til og fra kontinentet. De internasjonale forbindelsene langs ruta skjer
gjennom havneavsnittene i Kristiansand og Stavanger. De betjener både gods- og
persontrafikk. Videre er havner i Egersund av betydning med anløp av utenlands gods- og
ferjeforbindelse som betjenes via E39.
Luftfart
På Kjevik har Kristiansand kommune og Vest-Agder fylkeskommune etablert et samarbeid
som skal arbeide for å få flere tilbud over Kjevik, i hovedsak chartertrafikk til og fra utlandet.
Videre betjenes Stavanger Lufthavn, Sola av ruta via tilførselsveger mellom E39 og
flyplassen.
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5.6 Vestlandet
Innenlandskorridor I-4 langs kysten mellom Stavanger og Trondheim danner hovedpulsåren
på Vestlandet som dekker betydelige deler av Norge.

Figur 5.7 Viktig infrastruktur for utenrikshandel og utenrikstrafikk på Vestlandet
Dette er områder hvor næringslivet i større grad enn ellers i landet er eksportrettet.
Store eksportnæringer er eksempelvis fiskeri og fiskerioppdrett, petroleum, møbler,
smelteverksprodukter, verkstedvarer, skip og skipsutstyr. Befolkning og næringsliv er i all
hovedsakelighet lokalisert til de ytre kystområder.
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Topografien og de mange lange fjordene gjør at vegsystemene nord-sør er dårlig utviklet, og
i hovedsak har betydning for sammenbinding av naboregioner. Sjøtransport og flytransport
spiller derfor en viktig rolle i hele landsdelen. Jernbanen er viktig som sammenbindingsårer
mellom Vestlandet og Østlandet.
I dag går mye utenriksgods over fjellene mellom Vestlandet og Oslo på både veg og
jernbane for eksport eller import til/fra kontinentet (U1 eller U4).
Utenlandskorridor U-7 - Vestlandsdelen
Veg
Vegnettet på Vestlandet, med E39 som en del av innenlandskorridoren mellom Stavanger og
Ålesund, er av relativ lav standard. I relasjon til internasjonal trafikk tjener vegnettet i
hovedsak som tilbringerårer til de internasjonale havnene og flyplassene. Integrasjonen og
samspillet mellom det innenlandske og utenlandske korridorsystem bør derfor på vegsiden i
stor grad rette seg mot forbindelsesveger mellom disse internasjonale havner og flyplasser
og E39.
Sjø
Vestlandet er, ved siden av Nord-Norge, den landsdel hvor både gods og persontransport på
sjøen er relativ omfattende. Dette gjelder også for den internasjonale trafikken.
På godssiden er naturlig nok trafikken preget av de store olje- og gassvolumer, og hvor de
store terminalene er lokalisert til Mongstad, Sture, Kårstø og Kjelbergodden. Også den
betydelige eksportrettede prosessindustrien på Vestlandet har egne stor bulkterminaler for
skipning av både innsatsvarer og ferdigvarer. Skipning av det store spekter av ferdigvarer,
etc. via de store samlastterminalene i trafikkhavnene utgjør også betydelige volumer, men
målt etter verdi betyr disse mer. Trafikkhavnene er viktige knutepunkter mellom innen- og
utenrikshandelen. I korridoren ligger nasjonalhavnene Stavanger, Karmsund, Bergen og
Ålesund. Andre viktige offentlige trafikkhavner er Sandnes, Stord, Florø og Måløy (Nordfjord
Havn).
De største private trafikkhavner, med utgangspunkt i blant annet offshore virksomhet er
NorSea basen i Risavika, CCB-basen på Ågotnes, Mongstad Basen og Saga Fjordbase. Alle
disse ligger innenfor offentlige havnedistrikter til trafikkhavner, men regnes som egne
trafikkhavner. I tillegg til disse trafikkhavnene er der flere private havner som skiller seg ut
med mange anløp tilknyttet egen produksjon/næring.
Bergen og omland havn er Norges største målt i tonnasje. Av en total godsmengde i 2005 på
ca. 74 mill tonn utgjør Mongstad ca. 47 mill. tonn og 2000 skipsanløp, Sture ca. 23 mill. tonn
fordelt på 265 anløp. Bergen er også Norges viktigste cruisehavnen med hele 246 anløp i
2005. Bergen er også det sørligste endepunkt for hurtigruten som dekker U-7. Begge disse
forhold gjør at Flesland flyplass tjener som en viktig transitterminal for turister.
Ålesund er en annen viktig eksporthavn med faste ruter til kontinentet og stor andel av
containere. Hovedtyngden av gods er fisk, men også andre produkter fra industrien i
regionen. Havnen er også knutepunkt for mye av den større havgående fiskeflåten.
Stavanger betjener også betydelige godsvolumer, 4,6 mill tonn i 2005, og har en økende
cruisetrafikk, mens Karmøy er en mer ”ren” godshavn med hele 14,1 mill tonn i 2005.
Internasjonale ferger anløper Bergen, Haugesund og Stavanger og forbinder Norge med
Danmark/England. Disse dekker både passasjer og godsmarkedet.
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Jernbane
Jernbanen er viktig som sammenbindingsåre mellom Vestlandet og Østlandet. Bergen er et
viktig knutepunkt på jernbanesiden i den innenlandske korridoren I-5 og sjøsiden i
utenlandskorridoren U-7. Det er i ulike sammenhenger pekt på det potensialet denne
kombinasjonen har som avlastning for hovedstadsområdet. To viktige terminaler i denne
korridoren er Nygårdstangen i Bergen og Ganddal ved Sandnes.
Luftfart
Både Sola og Flesland lufthavner, i hhv Stavanger og Bergen, tjener viktige formål som
bindeledd mellom Vestlandet og utlandet. Dette selv om visse flytrafikanter må reise via
Gardermoen til/fra utlandet. Det er kombinasjonen av sterk næringsutvikling, spesielt innen
olje- og gassvirksomhet, og økt internasjonal turisme som har lagt grunnlaget for den sterkt
økte internasjonale trafikk over disse to flyplassene.

5.7 Midt Norge
Midt-Norge utgjør, ved siden av Sørlandet, den minste av landsdelene, men ved sin
beliggenhet mellom de tre store landsdelene Østlandet, Vestlandet og Nord-Norge, får den
også en viktig rolle som transittlandsdel mellom disse. Denne funksjonen gjelder naturlig nok
i første rekke for innenlandske transporter og reisevirksomhet, men gjør seg også gjeldene
for de internasjonale aktiviteter.
I korridorsammenheng viser dette seg som en utpeking av Trondheimsområdet, som danner
et naturlig sentrum i landsdelen, som nav for de tre innenlandskorridorene I-4, I-6 og I-7 samt
de to utenrikskorridorene U-5 og U-7. Alle fire transportformer har aktive og viktige roller i
dette korridorsystem.
Utenlandsforbindelsen U-5 består av en enkelt landkorridor med veg- og jernbaneforbindelse
mellom Midt-Norge og sentrale områder i Midt-Sverige, med forlengelse til Finland, og
eventuelt til Russland.
Næringsvirksomhet og bosetning er også her konsentrert om kyststripen. Nærheten til havet
setter også sitt preg på sentrale deler av arbeidslivet. Dette gjelder både fiske og
oljevirksomhet. I tillegg betyr også her tilgang på kraft til prosessindustri mye for
næringsaktiviteten.
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Figur 5.8 Viktig infrastruktur for utenrikshandel og utenrikstrafikk i Midt-Norge
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Utenlandskorridor U-5 – Midt Norge/Trøndelag – Sverige/Finland
Veg
Vegforbindelsene i U-5 er først og fremst E14 over Storlien. På de mindre
grenseovergangene øst for Røros og ved Verdal går det bare små trafikkmengder.
På E14 er trafikken på strekningen fra E6 til forbi Stjørdal sentrum mellom ca. 13000 og
ca.7000 kjøretøyer pr. døgn. Videre opp til Hegra ligger ÅDT på ca. 5000, for så å synke til
ca. 1100 ÅDT på riksgrensen mot Sverige. Sommerdøgntrafikken øst for Stjørdal sentrum er
ca. 1800 kjøretøyer høyere enn ÅDT, mens opp mot grensen til Sverige er den ca. 300
kjøretøyer høyere.
På E14 varierer tungtrafikkandelen mellom 6 % på Stjørdal til 20 % på riksgrensen. E14 har
flere strekninger med for liten vegbredde og de dårligste strekningene nærmest riksgrensen
har bredde ned mot 6,0 meter.

Jernbane
Jernbanedelen av korridoren utgjøres av Meråkerbanen som går ut fra Nordlandsbanen ved
Hell og passerer riksgrensen ved Storlien, og videre via Mittbanan til Østersund i Sverige.
Derfra er det forbindelse til Ostkustbanan og via Norra stambanan til Stockholm.
Trondheim stasjon og Brattøra godsterminal som nå inngår i Trøndelagsterminalen45 danner
et viktig knutepunkt mellom de U-5 og I-6 og I-7.
Luft
Trondheim lufthavn Værnes har få direkte flyforbindelser i østlig retning, og er i beskjeden
grad i konkurranse med landverts transport. Lufthavnen har en viss betydning for
fiskeeksport via Moskva til fjerne Østen.

Utenlandskorridor U-7 - Midt-Norge delen

Sjø
U-7 i region Midt-Norge omfatter kysten fra Nordmøre, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag,
ofte benevnt som strekningen Kristiansund – Rørvik. Innenfor dette området er det 5
havner/terminaler som defineres som stamnetthavner hvor av en er nasjonalhavnen Trondheim. Trondheim er en viktig importhavn som tar imot mye av godset til store deler av
Midt- Norge. Her arbeides for at havnen skal bli et knutepunkt for godstrafikk til Sverige,
Finland og videre østover. I tillegg kommer de fire stamnetthavnene Kristiansund, Indre
Trondheimsfjord og olje/gassterminalene Nyhamna i Aukra og Tjeldbergodden i Aure.
I tillegg til disse trafikkhavnene er der flere private havner som skiller seg ut med mange
anløp tilknyttet egen produksjon/næring; Elnesvågen i Fræna (marmor) Sunndalsøra i
Sunndal (aluminium), Skogn i Levanger (papir). Nyhamna: Gassterminalen er under
utbygging og forventes å komme i drift i 2007. Tjeldbergodden gassterminalen eksporterer
metanol og LNG-gass.

45

For nærmere om Trøndelagsterminalen se appendiks 9.
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5.8 Nord-Norge
Den nordligste landsdelen er geografisk stor og langstrakt og med bosetning og
næringsvirksomhet nærmere knyttet kysten enn i Sør-Norge. Det er markerte forskjeller
mellom det mer industrialiserte Nordland med Sør-Troms og det mindre industrialiserte NordTroms og Finnmark. Alle fire transportformer er til stede, men jernbanen kun i Nordland.
Topografien gir Nord-Norge mange av de samme utfordringer som beskrevet for Vestlandet.
Fjordlandskapet skaper krysningsproblemer for vegtransport og utbyggingsproblemer for
jernbanen. Derfor er bl.a. sjø og lufttransport også her av større relativ betydning enn i SørNorge, når vi ser bort fra Vestlandet. For deler av eksportindustrien, og deler av
innenlandshandelen, har noe av dette problem blitt løst ved benyttelse av landvertskorridorer
gjennom Sverige.

Figur 5.9 Viktig infrastruktur for utenrikshandel og utenrikstrafikk i Nord-Norge
De spesielle forholdene i Nord-Norge gjenspeiler seg i korridorsystemet og ikke minst i
samspillet mellom de innenlandske og utenlandske deler. Således består den definerte
utenlandsforbindelsen U-6 av flere geografiske og funksjonelt atskilte korridorer, som i dag
har relativt små transportvolumer. Lokalt og regionalt arbeides det med en rekke prosjekter
for øst-vest-forbindelser mellom Nord-Norge og Sverige/Finland/Russland.
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Utenrikskorridor U-6 til og fra Nord-Norge direkte til Sverige, Finland og Russland.
Korridor U-6 blir delt opp i fem geografiske og funksjonelle utenlandsforbindelser. Generelt
må det sies at disse forbindelsene preges av godstransport, grensehandel og turisme.
Den volummessig dominerende formen for godstransport i U-6 er malmtransporter i transitt
med Ofotbanen fra Kiruna til Narvik og videre på båt. Den øvrige godstransporten på
jernbane er i stor grad knyttet til ARE-forbindelsen (Arctic Railway Express) mellom Narvik
via Sverige til Oslo. Bortsett fra jernbanekorridoren over Narvik har altså U-6 i dag begrenset
betydning (i volum) som utenriks godstransportforbindelse i nasjonal målestokk.
Forbindelsene er imidlertid viktige for Nord-Norge, bl.a. for eksport av fisk og som
forsyningslinjer for konsumvarer og andre bearbeide varer til ulike næringsvirksomheter i
landsdelen.
De fem underdeler av korridor U-6 er:
• Utenlandsforbindelse U-6 a, E12 Mo i Rana - Sverige (Umeå) – Finland (Vasa).
• Utenlandsforbindelse U-6 b, E10 og Ofotbanen Narvik – Sverige (Kiruna) –
Finland/Russland/Kontinentet Korridoren inngår i TEN-T-systemet for veg og
jernbane.
• Utenlandsforbindelse U-6 c, E105 Kirkenes - Murmansk
• Utenlandsforbindelse U-6 d, Andre vegforbindelser Troms/Finnmark –
Finland/Sverige/Kontinentet
Andre aktuelle vegforbindelser mellom Troms/Finnmark –
Finland/Sverige/Kontinentet er:
- E8 Skibotn – Finland
- Rv 93 Alta – Kivolompolo
- Rv 92 Karasjok – Karigasniemi
- E75 ved Utsjok
- Rv 895 ved Polmak

- Rv 893 ved Neiden
•

Utenlandsforbindelse U-6 e, Flyforbindelser Tromsø – Murmansk og Tromsø - Kiruna

Nord-Norge delen av utenlandskorridor U-7
Sjø
Innenlandskorridoren I-7 og den nordlige del av I-6 vil være sammenfallende med
utenlandskorridoren U-7. Viktige forhold med hensyn til integrasjon mellom de to systemer i
det overordnede transportnett er at den sjøverts innenrikstrafikk i langt større grad enn
utenrikstrafikken vil velge de indre leder der hvor disse går mer eller mindre parallelt. Dette
ikke minst ut fra behovet for sikker og bekvem seilas. Transittrafikken mot Russland vil følge
et mønster som norsk utenrikstrafikk. Bestemmelser om påbudte seilingsleder vil også
komme inn som et regulerende element i valget mellom ytre og indre led. Ledene for inn og
utseiling til trafikkhavnene i korridoren vil i hovedsak være felles for de to trafikktyper.
Det er forskriftsbestemt at tankskip skal seile i påbudt seilingsleden når de seiler innenfor 12
nautiske mil. Denne midlertidige seilingsleden går fra Nordkapp til Russegrensen, og ligger
like innenfor 12-mils grensen. Trafikken i seilingsleden er separert, hvor østgående trafikk
følger leden nærmest land og vestgående trafikk følger leden like innenfor 12-mils grensen.
Dette gjør at tankfartøyer med last fra Russland seiler lengst borte fra Kysten. Nye
seilingsleder utenfor territorialgrensen (12 nm) er formelt vedtatt i IMO og vil gjøres gjeldende
i løpet av 2007.46
46

De nye bestemmelsene vil omfatte alle tankere og godsfartøyer over 5000 bruttotonn I internasjonal
fart.
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Når det gjelder eksporten internasjonalt er det fisk og metaller som dominerer. Narvik er i
særstilling når det gjelder tørrbulk, og har 33 % av det nasjonale volumet. Andre viktige
eksporthavner for mineraler o.l. i Nordland er; Sørfold, Glomfjord, Mo i Rana og Mosjøen.
Når det gjelder fiskeeksporten skjer den i stor grad fra mindre havner, men Sortland, Bodø
og i noen grad Sandnessjøen er sentrale knutepunkter for denne næringen i Nordland.
I Nordland er det 3 særlig sentrale koblingspunkter mot landtransport og lufttransport. Disse
koblingspunktene er Mo i Rana havn, Bodø havn og Narvik havn. Mo I Rana har utviklet seg
til en næringsklynge hvor sjøtransport har en betydelig rolle. De offentlige terminalene er
viktigst for håndtering av containere, og det er nylig lagt jernbanespor fram til kaifronten.
Bodø er nasjonalhavn, og er særlig samspillet mellom bane og båt. Havnen er et knutepunkt
for persontrafikk hvor Hurtigruten, hurtigbåter, ferger og cruise akkumulerer totalt 420.000
passasjerer. Narvik havn er det tredje større området hvor det er god kobling mellom sjø, veg
og bane.
Narvik havn er gitt status som Ten-T havn av EUs såkalte ”High level” gruppe, som vurderer
viktige korridorer og knutepunkter i Europa.
Det er betydelig eksport av fiskeprodukter fra Senjahopen, Sommarøy, Tromsø og Skjervøy i
Troms og fra Havøysund, Honningsvåg, Kjøllefjord, Båtsfjord, Vardø og Vadsø i Finnmark.
Det er stor eksport av metaller og mineraler fra havnene Finnsnes, Skaland, Stjernøya,
Kvalsund, Tana og Alta.
Ved siden av Tromsø, er Harstad viktige trafikkhavner i Troms. Tromsø er viktig importhavn
for de to nordligste fylkene og en stor eksporthavn for fisk og fiskeprodukter. Tromsø er på
linje med de fleste større trafikkhavner i landsdelen viktige knutepunkter for rutebåtene og de
mange cruisefartøyer. I Finnmark er Hammerfest basehavn for aktiviteten tilknyttet Snøhvit.
Det er betydelig aktivitet mot oljevirksomheten, med stor trafikk på sjø rettet mot
prøveboringer i Barentshavet. Alta havn har relativ stor betydelig for import av varer for
omlasting til vei. Eksport av sand og grusprodukter, asfalt og skifer. Honningsvåg er, foruten
å være en viktig fiskerihavn, største cruisehavn i Nord-Norge med omkring 110 anløp pr. år.
Kirkenes er betydelig ved import og eksport til den nordlige del av landsdelen og spesielt for
fiskeprodukter. I hovedsak er det frosne fiskeprodukter som importeres fra fiskebåter og
eksporteres med større fryseskip.
Jernbane
Det er tre viktige knutepunkter for jernbanetrafikken i Nord-Norge. Disse er Mo i Rana, Bodø
og Narvik. Mens Mo i Rana og Bodø har sine største betydning innen innenrikstrafikken, har
Narvik med Ofotbanen en relativ stor betydning i utenrikstrafikken med ARE-toget (Arctic Rail
Ekspress) for stykkgodsmarkedet og malm fra Kiruna.
Luft
Det er et godt utviklet nett av flypasser i landsdelen, men som på personsiden hovedsakelig
er rettet inn mot innenrikstrafikken. Denne trafikken dekker således både reiser innen Norge
og reiser mellom Norge og utlandet. Den siste type reiser foregår i det alt vesentlige i transitt
via Gardermoen.
Tromsø og Bodø er de dominerende flyplasser i landsdelen. Direktetrafikken mellom Tromsø
og Gardermoen utgjør halvparten av trafikkvolumet. Tromsø har direkte forbindelse til
Murmansk og Kiruna. Tromsø fungerer også i stor grad som knutepunkt mellom de andre
flyplassene i det nordlige Nord-Norge, mens Bodø har en tilsvarende funksjon i det sørlige
Nord-Norge.
Av flyplassen i Finnmark er Alta og Kirkenes de største.
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The Northern East West Freight Corridor (N.E.W) – En ny utenrikskorridor i NordNorge?
I 1996 ble det lansert et nytt transportkonsept i Nord-Norge som av enkelte har vært omtalt
som en neste utenlandskorridor for Norge - The Northern East West Freight Corridor
(N.E.W). For ordens skyld skal det presiseres at forbindelsen Norvik-Kiruna allerede i dag er
en del av utenlandskorridor U-6.
Den Internasjonale jernbaneunionen i Paris (UIC) har bidratt til å videreføre initiativet til et
prosjekt som skal bidra til å utvikle intermodale transportløsninger mellom USA/Canada og
Sentral Asia via Nordkalotten.
Det er store pressproblemer for internasjonal transport. Verdens to største produsent/forbrukerland, Kina og USA, er opptatt av å finne nye praktiske løsninger for å transportere
produkter fra de vestlige provinsene i Kina og sentral Asia til forbrukerne på USAs østkyst.
En viktig flaskehals i denne sammenheng har vært at de amerikanske vestkysthavnene så
langt. De sliter med for liten kapasitet til å håndtere mengdene med gods fra Asia.
En mulig løsning kan derfor være å utvikle en jernbanekorridor fra Kina via Russland,
Finland og Sverige til Narvik for deretter å transportere containerne med skip over til de
amerikanske østkysthavnene. Narvik som utskipningshavn er sett på som et alternativ
grunnet gunstig beliggenhet, eksisterende jernbanetilknytning via Ofotbanen og isfrie havn.
Realiseres en slik løsning vil en kunne få etablert et interessant knutepunkt i en omfattende
global og intermodal transportkjede som i tillegg til å håndtere transittgodset til USA også vil
kunne få nasjonal betydning.
Det bør understrekes at N.E.W. er mer enn kun en enkelt transportrute men et øst-vest
transportkonsept som inkluderer flere rutevalg og transport muligheter. N.E.W. består i
utgangspunktet av en sjørute og minst tre jernbaneforbindelser øst for Norge. Felles for dem
alle er imidlertid at de innebærer en intermodal transport og at de benytter transittmuligheter
over Nordkalotten og jernbanenettet på Nordkalotten.
Tidsgevinsten er en av de vesentligste konkurranseparametrene for N.E.W. Transitt tid med
Narvik som endepunkt for den transsibirske jernbanen er estimert til 11 dager som er langt
mindre enn alternative transportkorridorer.
Flere kritiske faktorer avgjør om N.E.W. prosjektet blir vellykket i fremtiden. Dette gjelder bl.a.
prisnivået, politiske og administrative utfordringer, kompetanse m.v. Det er også utfordringer
knyttet til at mange konkurrerer om samme løsning samt kapasitet/standard på enkelte deler
av ruten. Samtidig er det grunn til å anta at de amerikanske vestkysthavnene vil søke å møte
konkurransen fra en slik korridor ved å bedre egen kapasitet.
For Norges del er utfordringene i første rekke knyttet til utviklingen av Narviks
knutepunktfunksjon samt jernbaneforbindelsen østover47. Utgangspunktet for en
transittløsning over Narvik er godt men det krever betydelige investeringer. Kapasitetsmessig
status er at det finnes begrensinger og svakheter knyttet til flere forhold som påvirker
gjennomstrømningskapasiteten og substansen i transportløsningen. En foreløpig vurdering
av transittkapasiteten i Narvik gjennomført av Becket Rankine Partnership i London48 har
47

UIC- PROJECT, East-West Transports – Northern Alternative (N.E.W.) 2001

48

Beckett Rankine Partnership, Rapport nr. 170306
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konkludert med at det er betydelige begrensninger på det nåværende området, men at det er
rom for å håndtere relativt store volumer på Fagernes hvis terminalen organiseres som en
ren marin terminal.
Logistikk-kjeden for N.E.W. viser at det også er andre svake ledd på infrastruktursiden langs
korridoren. Det må gjøres til dels betydelige investeringer på jernbanenettet i Norge, Sverige,
Finland og ikke minst i Russland for å øke kapasiteten. En stor terminal på Fagernes vil i
tillegg påregnes å medføre relativt mye støyforurensning for eksisterende boligbebyggelse.
De transportstrømmer som oppstår som følge av N.E.W., vedrører ikke bare den intermodale
hovedlinjen, som er sjøtransport mot vest og jernbanetransport mot øst. Det vil oppstå
transporter som knyttes opp mot denne hovedlinjen og transporter vil videreutvikles som er
en blanding mellom transitt og distribusjon. Biltrafikk vil kunne bli en vesentlig del av N.E.W.
transportene. Vegkapasitet vil, på lik linje med terminal og jernbane, være viktige
utfordringer.
Mange av de internasjonale rammebetingelsene er i utgangspunktet i favør av en ny
transittløsning over Narvik. Transportmarkedet vokser raskt og store deler av verden
opplever pressproblemer. Mange ser etter nye løsninger og økt fokus på sikkerhet setter
Norge som transittland i en gunstig posisjon. EU har signalisert positiv interesse i
transittkonseptet og det er i dag mulig å utvikle nye jernbaneløsninger mot Nordvest
Russland. Disse kan på sikt utvikles videre østover og gi ytterligere tidsbesparelser for
transport over Narvik.
Foreløpig er N.E.W et for prematurt prosjekt til at det er grunnlag for å etablere en ny
utenrikskorridor over Narvik. Når vi har valgt å omtale prosjektet er det i første rekke fordi det
på sikt vil kunne bli et meget spennende konsept som vil kunne komme til å få stor betydning
både for landsdelen og i nasjonal og internasjonal sammenheng hvis det blir realisert.
Det bør også understrekes at det jobbes med andre utenlandstransport opplegg fra NordNorge som heller ikke blir omtalt i denne sammenheng da de fleste synes å være på prosjekt
stadiet foreløpig og harv således ikke generert gods eller passasjervolumer som tilsier at de
representerer nye utenlandskorridorer. Gitt den positive utvikling denne landsdelen opplever
er det imidlertid viktig at transportetatene har fokus på de planer og prosjekter som
implementeres slik at en får den nødvendige tilrettelegging på infrastruktursiden også.
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Kapittel 6 Oppsummeringe og noen konklusjoner
Utgangspunktet for arbeidet med Utenlandskorridorene i denne sammenheng er
departementenes retningslinjer som ble gitt til transportetatene for arbeidet med NTP 20102019. Her ga man utrykk for at en ønsket en beskrivelse av viktige utenlandsforbindelser til
og fra Norge, samtidig som en ba om en vurdering av den betydning disse forbindelsene har
for transport og trafikk på norsk område. En ønsket med andre ord både en
statusbeskrivelse, samtidig som man ba om en vurdering av betydningen av dette
transportnettet i en nasjonal transportpolitisk kontekst.
Samtidig ble det gitt en klar føring på at dette utredningsarbeidet er å forstå som en del av
det større nasjonale korridorarbeidet. Arbeidsgruppen skulle således ikke fremme konkrete
forslag i denne sammenheng, men overlate det til den nasjonale korridorgruppen og
storbygruppene som også skal se på integrasjonen mellom de innenlandske og de
utenriksrettede transportkorridorene. Denne rapporten er derfor avgrenset til å beskrive
transportutfordringer på et strategisk nivå uten å gå inn på konkrete forslag til tiltak.
I retningslinjene blir en bedt om å beskrive og vurdere utenlandsforbindelsene og implisitt se
dem i relasjon til de nasjonale korridorene. For arbeidsgruppen har det vært viktig å ha et
helhetsperspektiv på det norsk transportnettet med fokus på transportkjedene fra produsent
til konsument. I en slik kontekst mener vi det er viktig at det ikke lages et begrepsmessig
skille som kan skape et inntrykk av at en opererer med to ulike transportsystemer. Sømløs
integrasjon mellom utenriks- og det innenlandske transportnettvettverket vil være et viktig
mål å etterstrebe, enten det dreier seg om person eller godstransport. Derfor har vi valgt å
benytte begrepet utenlandskorridorer om forlengelsen av de nasjonale korridorene over i et
utenriksnett.
Begrepet utenlandsforbindelse er også benyttet, men da som betegnelse på enkeltrelasjoner
mellom Norge og utlandet i motsetning til korridorbegrepet som omfatter et samspill mellom
infrastruktur, transportmidlene som trafikkerer disse, og de gods og personstrømmer som
transporteres mellom områder i Norge og utlandet i disse. En slik korridordefinisjon vil være i
tråd med tidligere definisjoner av korridorbegrepet slik det har vært benyttet i NTP 20062015. Aksebegrepet har også vært benyttet, men Norges tilknytning til internasjonale akser
er pr. dags dato begrenset.
I samsvar med føringer gitt av NTP-prosjektgruppen valgte derfor arbeidsgruppen å legge til
grunn de tre hovedproblemstillingene:
•

Hvordan går transportstrømmene for passasjer og transport av gods ut og inn av
Norge?

•

Hvilke rammebetingelser og utviklingstrender påvirker transportstrømmene som
danner grunnlaget for utenlandsaksene, korridorene og forbindelsene?

•

Hvilke hovedutfordringer står transportetatene overfor mht. å styrke og videreutvikle
de etablerte transportkjeder og nye potensielle forbindelser til og fra utlandet i den
kommende planperioden?

I rapportens kapittel 3 og 4 er det gitt en godt dokumentert beskrivelse av dagens
utenrikstransportmønster både på gods og person siden. Dette danner grunnlaget for det nye
utenrikskorridorkartet som er skissert i kapittel 5.
Felles for utviklingen innen både gods- og persontransport er at det skjer på bakgrunn av,
eller under direkte og indirekte påvirkning av, et sett med rammebetingelser og drivkrefter.
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Dette er forhold som direkte eller indirekte påvirker transportmønsteret eller
transportstrømmene til og fra Norge. I rapporten har presentert noen av de viktigste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Økonomisk vekst
Nasjonal transportpolitikk og den regionale dimensjon
Påvirkning fra EU
Globalisering av produksjonsprosessene
Utvikling av nye markeder
Nye logistikk IKT system
Containerisering
Sterkere fokus på miljø
Strengere sikkerhetskrav

Når det gjelder den konkrete status og utvikling for både person- og godstransport så er det
fremtredende hovedbilde den stor veksten som man har opplevd innenfor alle
transportformer siden den forrige NTP. Med en strek vekst i både den norske og den
internasjonale økonomi gir det seg utslag i tilsvarende vekst innen transportarbeidet
Basert på norske og utenlandske prognoser vil man sannsynligvis oppleve en kontinuerlig
vekst gjennom hele planperioden.
Ser man nærmere på de viktigste godstransportstrømmene er det i første rekke sjøtransport
som står for hovedtyngden av transportarbeidet i de viktigste korridorene. Dette gjelder i
første rekke i utenlandskorridor 7 som dekker sjøtransport langs vestkysten fra Kirkenes til
Lindesnes med naturlig fortsettelse mot Kontinentet og Østersjøområdet i sør og mot
Russland i nord. Sjøtransportens dominans preges av de tunge bulktransportene, men selv
når man utelukkende ser på kategorien stykkgods og matvarer, opprettholdes bilde av
sjøtransport som den dominerende lastebærer for utenriksgodset.
På landsiden er det godsbiltransporten som representerer de største volumene med unntak
av utenlandsforbindelsen mellom Narvik og Kiruna hvor jernbanen transporterer svært store
volumer svensk jernmalm i transitt for videre utskipning over Narvik havn. Når det gjelder
godstransport med fly utgjør det ca 0.1% av det samlede godsomslaget målt i volum, men
målt i verdi representerer dette godset ca 8% av verdien på det samlede utenriksgodset.
Rent geografisk befinner de godskorridorene med størst trafikk belastning seg i tilknytning til
Østlandsområdet. Dette gjelder både på land og sjøsiden når man holder bulktransportene
utenfor. Den helt dominerende korridor for vegtrafikken er Europaveg 6 (E 6) fra Oslo mot
Sør-Sverige, via Danmark, og eventuelt videre til kontinentet. På sjøsiden er korridorene mot
Østersjøen og mot de vesteuropeiske havnene viktige.
Dette bekrefter bildet av Østlandsområdet som det sentrale navet for godstransporten i
Norge samtidig som en ser at det transporteres betydelige volumer sjøveien langs
Vestlandet, Midt-Norge og søndre deler av Nord-Norge.
På persontransportsiden har vi sett at antallet utenlandsreiser er doblet de siste 8 årene. Det
er særlig innefor bil og flyreiser at veksten har vært stor: Disse to reiseformene utgjør ca
90% av alle utenlandsreiser. Holder vi reiser til de andre nordiske landene utenfor, er flyet
det dominerende fremkomstmiddel, både for arbeids- og fritidsreiser. 86% av reisene mellom
Norge og utlandet skjer i privat regi for eksempel ferie og fritidsreiser. Viktigste reisemål er
korte handlereiser til Sverige som utgjør 50% av de samlede utenlandsreisene.
Samtidig har det vært en eksplosiv vekst når det gjelder såkalt ”Lavpris fly”. Dette har
medført at man har fått utvidet tilbudet av destinasjoner fra Norge betydelig. Oslo Lufthavn
Gardermoen er den dominerende avreiselufthavnen, hvor hele 72% av det samlede antall
utenlandsreiser med rutefly starter herfra.
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Når det gjelder de øvrige transportformene så ser man at på sjøsiden er det fergetransporten
til og fra Østlandsområdet og Sørlandet som representerer de store volumene mht
utenlandspassasjertransport. På bane er det i første rekke forbindelsene over
Kornsjø/Svinesund som står for de store volumene, men også forbindelsen over Storlien er
viktig for her har banetransport en markedsandel på 60% i buss/togmarkdet. Generelt er den
utenlandsrettede togtrafikken begrenset. Der det er et stort marked for landvertstransport har
ekspressbusstrafikken tatt store markedsandeler. For øvrig så er det fortsatt personbilen som
er det viktigste transportmiddelet på landsiden. Også for persontransport med bil og buss så
er det korridoren over Svinesund som er den absolutt viktigste.
Når det gjelder utlendingers reiser til Norge er det Østlandet som er den viktigste
destinasjonen. Hele 75% av de reisende til Norge oppgir Østlandet som hoveddestinasjon.
Vestlandet har svekket sin posisjon noe, mens Agder og Rogaland samt de tre nordligste
fylkene har styrket sin posisjon.
Når det gjelder den fremtidige utviklingen må det tas betydelig forbehold. Det forligger
foreløpig ikke oppdaterte nasjonale persontransportprognoser for utenrikstransportene. EU la
i sommer frem sine prognoser som predikerer en meget sterk vekst for alle transportformene
for hele planperioden fren til 2020. Samtidig er man kjent med de betydelige miljøutfordringer
veksten i transportarbeidet medfører, slik at det er grunn til å anta at en det i løpet av
planperioden vil kunne bli innført nye internasjonale regelverk som vil kunne komme til å
påvirke transportmiddelfordelingen til fordel for mer miljøvennlige/bærekraftige
transportløsninger.
Basert på de beskrivelser og vurderinger som er gjort i kapittel 3 og 4 mener arbeidsgruppen
det er grunnlag for å presentere et utenrikskorridorkart med utgangspunkt i 7
utenlandskorridorer.
•

U-1: til og fra Østlandsområdet i Norge langs Vestkysten av Sverige til Sør-Sverige,
Danmark og Østersjø-landene. Via Danmark til Europa og eventuelt videre til andre
kontinenter.

•

U-2: til og fra Østlandsområdet i Norge direkte til de store havnene i Vest Europa for
distribusjon, eller for videre transport til andre kontinenter.

•

U-3: til og fra Kristiansand/Sørlandet direkte til Danmark og videre til Europa og
eventuelt videre til andre kontinenter.

•

U-4: til og fra Østlandsområdet direkte til Sverige (mot Stockholm) og eventuelt videre
til Finland (Helsinki) og Baltikum.

•

U-5: til og fra Midt-Norge og direkte til sentrale områder i Midt-Sverige. Eventuelt
videre til Finland og Russland.

•

U-6: til og fra Nord-Norge direkte til Sverige, Finland og Russland. Eventuelt videre til
Øst og Vest Europa og derifra eventuelt til andre kontinenter.

•

U -7: strekker seg langs hele Norskekystens vestside.

Forslaget er i utgangspunktet en videreføring av de 4 utenlandsforbindelsene som ble
definert i den forrige NTPen for 2006-2015. Samtidig representerer det nye korridorkartet en
klar videreutvikling i forhold til tidligere beskrivelser. Vi finner å kunne dokumentere at det vil
være riktig å splitte opp passasjer- og godsstrømmene til og fra Østlandet og Sørlandet i tre
separate korridorer. På den måten får en for det første frem de store transportstrømmene til
og fra Østersjøområdet som på mange måter representerer de ”nye” markedene for norsk
utenrikshandel gjennom korridor U-1. Samtidig som en skiller ut trafikken i ytredel av
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Oslofjorden og på Sørlandet i en ny separat korridor mot Kontinentet i form av U-3. Den
viktige strømmen av gods mot de store havnene på kontinentet fremkommer gjennom U-2.
Når det gjelder det øvrige Østland, Vestland, Midt-Norge og Nord-Norge har det ikke skjedd
vesentlige dokumenterte endringer som skulle tilsi behov for å justere på det eksisterende
korridorbilde. Utfordringene på kort sikt synes derfor å være knyttet til hvordan en skal
håndtere den forventede veksten som vil bidra til å øke presset i Østlandsområdet som
allerede har betydelige utfordringer mht å håndtere dagenes transportbelastning herunder
utenlandstransportene inkludert.
I et mer langsiktig perspektiv synes utviklingen i nord å representere interessante
utfordringer. Der hvor en i første rekke forventer at det vil skje endringer i løpet av
planperioden er i første rekke i vår nordligste landsdel i forhold til relasjonen mot Russland.
Det er mange store interessante prosjekter som er under planlegging og delvis
implementering som på sikt vil kunne generere nye trafikkmønstre. Etableringen av en
sjøkorridor fra Kontinentet langs norske kysten til Nordvestrussland slik det jobbes med i
NMC-prosjektet49, NEW-prosjektet med russiske og kinesisk transitt gods over Narvik til
USA, økt fiskeeksport til Russland og utvidet petroleumsvirksomhet i Barentshavet er alle
interessante prosjekter i så måte. Felles for alle disse prosjektene er at de pr. i dag ikke har
generert ny trafikk av betydning som er dokumentert. Dette vil kunne endre seg i løpet av få
år hvis den forventede utvikling inntreffer. På det nåværende tidspunkt er det ikke grunnlag
for å etablere nye korridorer i Nord.
Når det er sagt skal det selvsagt understrekes at i tilegg til de korridorene vi her har skissert
finnes det en rekke enkelt utenlandsforbindelser som også kan være av nasjonal betydning,
men som likevel ikke er så omfattende at det er naturlig å ta dem med i det nye
korridorkartet.
For å oppnå målsetningen om å overfør gods fra vei til sjø og bane må det tilrettelegges for
intermodale transportløsninger. Sentralt i dette arbeidet står etter utenlandskorridorgruppens
syn utviklingen av knutepunkter mellom transportmidler. Det kanskje viktigste tiltaket for å
oppnå målsetningen er å legge til rette for god vegadkomst med stamveg til sentrale havner
og jernbaneterminaler for utenrikstransportene. Gjennom å videreutvikle dagens
knutepunkter vil en søke å forbedre effektiviteten i de intermodaletransportkjedene ved bl.a.
å redusere omlastningskostnadene. I årene som kommer bør målsettingen om å overføre
gods fra vei til sjø og bane videreføres og satses mer på ettersom det er meget viktig å
redusere veksten som uansett vil komme på vei maksimalt. Dette er viktig både av
miljøhensyn og i forhold til hensynet om samfunnsmessig effektivitet ved at det reduserer de
samfunnsmessige kostnadene ved kødannelser. For utenriksgodstransport må det tas
utgangspunkt i de mest sentrale havnene og jernbaneterminalene som knutepunkt.
Adkomstveger til de terminaler som danner knutepunkter og forbindelsesledd mellom det
innenlandske og utenlandske transportnett står her i en særstilling og bør derfor prioriteres.
Knutepunktsutvikling vil være avgjørende for et robust og effektivt godstransportsystem.
Tiltak i tilknytning til forbedret knutepunktsadkomst bør vurderes separat i arbeidet med
innenrikskorridorene.
Andre viktige utfordringer transportetatene vil bli stilt overfor i den kommende planperioden
vil være:

49

NMC-prosjektet er et Interregprosjekt som heter Northern Maritim Corridor II hvor det jobbes for å
etablere en sjøkorridor fra Kontinentet til Nordvest-Russland.
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•
•
•
•

•

•
•
•
•

Kontinuerlig vekst i alt transportarbeid for alle transportformer i
perioden
Det må derfor utvikles robuste transportsystem for å møte
veksten
Det er på Østlandet utfordringene er størst, men viktig at
myndighetene ivaretar et helhetsperspektiv for hele landet
Viktig virkemidle for å få ”mer” gods over på sjø og bane er å
eliminere flaskehalser i forhold til atkomsten til havner og
jernbaneterminaler. Adkomstveger til de terminaler som danner
knutepunkter og forbindelsesledd mellom det innenlandske og
utenlandske transportnett står her i en særstilling og bør derfor
prioriteres
Transportetatene bør bygge robuste transportsystemer som
både ivaretar samfunnets behov for transportkapasitet jfr.
næringslivets behov, men også at denne utviklingen ivaretar de
miljømessige aspektene og sikrer en bærekraftig utvikling
Nye markeder har vokst frem eksempelvis Øst Europa. Dette vil
bli viktigere i fremtiden
Flytransport i eksplosiv vekst.
Nye miljø regimer for eksempel CO2, NOX m.m. kan snu
forventet utvikling mellom transportformene
Strengere sikkerhetskrav kan bidra til uønsket
konkurransevridning mellom transportformene.
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Appendiks
Appendiks 1: Nærmere om bruk av NEMO i forbindelse med
”Utenlandskorridorene”
NEMO har ikke vært kalibrert på lenkenivå og er derfor i utgangspunktet ikke egnet til å
studere transportstrømmer på detaljert nivå, som f eks enkeltlenker. Forrige versjon av
modellen var kalibrert på transportmiddelfordeling på nasjonalt nivå og i utenrikshandelen.
Ingen kalibrering eller justering er gjort av modellen etter at en i forbindelse med arbeidet
med utenrikskorridorer tok i bruk oppdaterte matriser og nye varegrupper. De nye matrisene
er brukt i den gamle modellen uten noen form for justering av andre elementer i modellen.
Usikkerheten er derfor stor, og spesielt når en ser på enkeltlenker. Usikkerheten er størst for
de transportformer som frakter minst gods. Heller ikke den nye logistikkmodellen som etter
planen skal være på plass i desember 2006 (utviklet av RAND Europe i Nederland) vil på
kort sikt være kalibrert på lenkenivå. Det er likevel et håp om at den gir resultater mer i tråd
med virkeligheten da den er atskillig mer detaljert bygget opp, både når det gjelder antall
varegrupper, kjøretøytyper og hvilke logistiske beslutninger som inngår.
For å bøte på åpenbare avvik mellom observert fergetrafikk og det som blir beregnet av
modellen, har vi manuelt korrigert fergetallene. Dette er gjort med utgangspunkt i SSBs
fergestatistikk. Det er også gjort noen endringer i trafikktallene på vegnettet ellers som følge
av justeringen på ferge.
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Appendiks 2: Nærmere om AIS
AIS ”Automatic Identification System”
AIS, som utveksler informasjon mellom fartøy og land, har likhetstrekk med
transpondersystemet som i mange år har vært benyttet innen luftfart. AIS er primært et antikollisjonssystem, men sekundært kan det gi observasjoner om skipsfarten og kan også
danne grunnlag for statistikk. Kystverkets mottakeranlegg på land fanger opp signaler som
automatisk sendes fra fartøyene slik at trafikk ut til minimum 30 nautiske mil fra kysten kan
overvåkes av Kystverkets trafikksentraler.
Til denne rapporten har Christian Michelsen Research AS utviklet et eget hjelpemiddel i AIS
systemet som skiller ut all utenriks skipstrafikk fra annen skipstrafikk. Utenrikstrafikken blir
plottet på kart etter trafikktettheten. Strømningsplottene fra AIS er et bra supplement til
kartene som viser person og godsstrømmer utarbeidd fra statistikk og modeller fordi det gir
et reelt bilde på hvor skipene seiler. I tilegg viser de hvor det er stor trafikktetthet med
utenriks skipstrafikk med gods og passasjer på Norskekysten.
Sjøfartsdirektoratets forskrift ”Om navigsajonshjelpemidler og bro-, styrehus- og
radioarrangementer for skip”, gir en nærmere presisering om hvilke skip som skal ha AIS. I
henhold til forskriften skal følgende skip blant andre ha AIS om bord.
•
•

Alle passasjerskip og tankskip i utenriksfart
Alle lasteskip i utenriksfart over 300 bt

Dette betyr i praksis at nærmest alle skip som seiler til og fra Norge i kommersiell fart har AIS
installert. Dermed skal i prinsippet alle skip som seiler til og fra Norge være registrert i
kartplottene innenfor gitt tidsperiode. Tidsperioden for plottene vist i denne rapporten er fra 1.
Juni 2006 til og med 31. Juli 2006 dersom ikke annet er spesifisert.
Innsamling av data:
Data er innsamlet fra AIS nettverket i Norge samt de land som er tilknyttet Helcom
samarbeidet (Finnland, Sverige, Danmark, Tyskland, Russland, Polen, Litauen, Latvia og
Estland). Data fra det norske nettverket blir oppdatert i snitt hvert 10 sekund, mens data fra
Helcomnettverket hvert 6 minutt. Data blir lagret hvert 5 minutt med 10 min slepestrek50.
Alle lands skip som beveger seg i utvalgsområdet blir registrert hvis de har destinasjon til
Norge eller til utlandet.
Filtrering av data:
Data blir filtrert ut fra to kriterier: Hvilken havn fartøy kommer fra og hvilken havn de skal til.
Hvilken havn fartøyene kommer fra bli beregnet ut fra registrert posisjon til fartøyet og en
liste av havner med posisjon (fra DataLoy). Hvis man ikke har AIS dekning når skipet ligger i
havn eller havnen ikke er registrert, vil "Fra Havn" ikke bli registrert. Feilregistrerte havner
(navn eller land) vil også medføre feilregistreringer av "Fra Havn". I tilfeller der skipene ikke
blir registrert med ”Fra havn” vil de inngå i statistikken for” Not defined” i plottene som viser
slepestreker for skip som seiler fra utlandet til Norge.
Hvilken havn fartøyet skal til når det seiler fra Norge blir regnet ut ved å sammenligne
destinasjon med en liste av kjente havner. Hvis fartøyet ikke registrerer destinasjon eller
50

Slepestreket er en visualisering av skipets seilas gjengitt på kart.
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destinasjon ikke blir gjenkjent, vil "Til Havn" ikke bli registrert. Hvis man gjenkjenner feil havn
i destinasjon, kan også feil "Til Havn" bli feil registrert.
Feilregistreringer på til havn forekommer til en viss grad i AIS systemet. Feilene skjer
hovedsakelig på grunn av menneskelig feil, eller som oftest sløvhet fra skipsføreren med å
registrere destinasjonen. Men problemet er ubetydelig i forhold til det vi ønsker å illustrere i
denne rapporten; Person og godstrømmene i utenrikskorridorer og forbindelser. Dessuten er
feil og mangler på registrering av destinasjon oftest hyppigst hos mindre fartøyer i
innenriksfart og fiskefartøy. Gitt at feilregistreringene er jevnt fordelt på destinasjon, har de
lite eller ingenting å bety for tetthetsplottene, da trafikkstrømmene blir de samme. De grafiske
fremstillingene ansees derfor å gi et meget godt bilde på utenriks skipstrafikk langs
norskekysten i forhold til trafikktetthet.
Beregning og visning av tetthet:
Tetthet av fartøyet beregnes ut fra hvor mange fartøyer som passer en celle (rektangulært
område) i løpet av perioden. Hvis samme fartøy oppholder seg hele tiden i samme celle,
regnes det kun som en passering. For registreringer av passeringer ser man ikke bare på
registrerte posisjoner, men også på beregnede posisjoner hvis avstanden mellom de
registrerte posisjonene er mindre enn 8 timer. For beregning av tetthet har man for området
brukt 800000 celler.(Cellestørrelse 2890 meter).
Tetthet blir vist med en gul-rød fargeskala hvor gul representerer færrest passeringer og rød
flest. I fargeskalaen (øverst til høyre) vises området med passeringer som fargen gjelder for
(f.eks. "18 < value <= 20"). Tallet inne i selve fargen representerer antall celler med denne
fargen (verdiområde) av totalt antall 800000. På utvalgte steder langs norskekysten er det
trekt opp passeringslinjer for å vise hvor mange skip i utenriksfart som passerer linjen i
begge retninger. Tabell som viser skipspasseringene etter skipskategori er også tatt med i
tilknytning til disse plottene.
Beregning og visning av sammenslåtte slepstreker:
I et annen visning blir slepestreker fra fartøy slått sammen til en lang slepestrek hvis
avstanden mellom to registrerte posisjoner til fartøyet er mindre enn 6 timer. Disse
slepestrekene vil bli fargelagt ut fra hvilket land de skal til og ut fra hvilket land de kommer
fra. De land (fra eller til) som har flest registreringer, får egne farger og nummeret som er
registrert i fargen representerer antall slepestreker med denne fargen (verdien).
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Appendiks 3: Eksport og import fordelt på kommuner og fylker
Figurene under illustrerer hvilke norske kommuner som er viktige i forhold til import og
eksport målt i vekt.
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Appendiks 4: Ordforklaring petroleum
Ordforklaringer
Råolje: betegnelsen på olje inkludert NGL (natural gas liquids, et samlebegrep på
flytende petroleums kvaliteter) og kondensat (en type lettolje som inneholder en del
våtgass) etter at gass og vann er skilt ut ved prosessering
Naturgass: består hovedsakelig av metan, etan, propan og butan. 80-100 % er metan
Naturgass skilles i to:
Våtgass: inneholder komponenter som etan, propan, butaner, nafta og
kondensat
Tørrgass: metan og etan
Raffinering: oppvarming der en skiller bestanddelene i olje fra hverandre ved at de går
over i gassform ved ulik temperatur
Sm3: Standard kubikkmeter, internasjonal måleenhet som brukes i
petroleumsindustrien. Olje, gass og kondensat måles ved en referansetilstand på 15
grader og 1,013 bar
Oljeekvivalent (o.e.): Angivelse som brukes for å få olje, gass og NGL på samme
måleenhet
Brent Blend: Betegnelse på en referanseolje for de ulike oljetypene i Nordsjøen
Prising av olje i det internasjonale markedet skjer i forhold til referanseoljer.
Enheter
Toe= tonn oljeekvivalent
1 fat = 159 liter råolje
1 Sm3 = 0,84 toe råolje
1000 Sm3 gass = 1 Sm3 o.e.
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Appendiks 5: Petroleumsproduksjon 1971 - 2005
Netto petroleumsproduksjon i salgbar mengde i alt. 1 000 Sm3. Kilde SSB.
År / måned
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

I alt
357
1 927
1 870
2 014
10 995
16 227
19 300
34 934
44 272
55 805
54 662
54 821
61 982
69 771
73 986
78 771
89 280
97 948
119 673
125 084
138 491
154 846
162 721
183 071
196 257
225 500
233 343
226 324
230 443
243 694
251 711
258 210
260 611
263 118
256 467

Olje
357
1 927
1 870
2 014
10 995
16 227
16 643
20 712
22 432
28 229
27 494
28 532
35 648
41 102
44 757
48 775
56 958
64 726
85 985
94 544
108 509
124 000
131 845
146 281
156 776
175 422
175 915
168 746
168 690
181 193
180 971
173 659
165 477
162 488
147 766

Gass

2 655
14 201
20 670
25 088
24 951
23 960
23 613
25 963
26 186
26 090
28 151
28 330
28 738
25 479
25 027
25 834
24 804
26 842
27 814
37 407
42 950
44 190
48 479
49 748
53 895
65 501
72 903
78 351
84 702

NGL

1 126
2 440
2 168
2 286
2 680
2 642
2 968
3 845
4 117
4 846
4 898
5 011
4 897
4 959
5 518
7 122
7 942
8 232
8 074
7 390
6 992
7 225
10 924
11 798
12 683
13 587
15 484

Kondensat

2
21
44
48
48
43
41
64
76
61
55
47
53
48
57
54
554
2 826
3 726
4 438
6 404
5 998
6 282
5 527
5 921
7 253
9 547
8 693
8 516
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Appendiks 6: Eksport av råolje fra Norge
Eksport av råolje transportert med skip fra norsk territorium og eksport av ustabilisert
råolje transportert i rør til Storbritannia, fordelt på land. 2004 og 2005
2004

2005

Mengde/Quantity Verdi/Value

Mengde/Quantity Verdi/Value

1000 Tonn/ 1000 Fat/
Mill.
1000 1000 Fat/
Tonnes
Barrels kroner Tonn/ Tonnes

Mill. kroner
Barrels

I alt Total

102 375

758 038

193 265 89 311 658 936

227 757

Belgia Belgium

115

857

230

89

666

251

Danmark Denmark

2 429

18 038

4 607

1 706

12 791

4 417

Finland Finland

386

2 932

742

110

839

280

Frankrike France

11 413

86 054

22 159 11 679 87 834

30 548

Irland Ireland

1 883

14 238

3 659

2 589

19 487

6 886

Italia Italy

2 368

16 811

4 101

2 240

15 743

5 359

Nederland Netherlands 16 338

122 002

30 694 14 311 105 761

36 707

Polen Poland

132

996

291

130

985

327

Portugal Portugal

522

3 938

1 051

247

1 863

702

Spania Spain.

3 519

26 334

6 748

2 516

18 776

6 402

Storbritannia United
Kingdom

23 346

174 870

45 327 22 091 163 456

56 566

Sverige Sweden

4 375

33 013

8 810

4 302

32 450

11 415

Tyskland Germany

11 388

85 975

22 347 9 427

70 834

25 447

Kina China

662

5 010

1 194

265

2 000

759

Sør Korea South Korea 963

7 144

1 654

535

4 034

1 423

Bahamas Bahamas

256

1 792

391

564

3 937

1 192

Canada Canada

11 458

80 659

19 902 9 688

68 785

22 928

Puerto Rico Puerto Rico -

-

-

599

225

USA USA

10 821

77 376

19 357 6 743

48 094

15 925

22 009

168 564

44 203 22 511 172 092

Stabilisert råolje
Stabilised crude oil

79

Ustabilisert råolje
Unstabilised crude oil
I alt Total

61 696
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Appendiks 7: Råolje fra Teesside og Sullom Voe
Leveranser av stabilisert råolje fra Teesside og Sullom Voe 1) fordelt på land.
2001-2005.
1 000 tonn. Kilde SSB.
2001

2002

2003

2004

2005

I alt Total

23 163 23 970 23 298 23 393 23 494

Danmark Denmark

10

-

-

-

-

Finland Finland

97

0

-

-

-

Sverige Sweden

177

529

802

435

166

Belgia Belgium

274

84

370

-

0

Frankrike France

5 825 4 127 4 473 3 814 4 244

Irland Ireland

-

250

213

-

157

Italia Italy

307

65

352

217

2

Nederland Netherlands

1 716 1 090 1 163 1 258 506

Polen Poland

-

0

-

-

2

Portugal Portugal

2

91

170

-

-

Spania Spain

360

707

432

181

8

Storbritannia United Kingdom

10 032 10 691 10 076 12 927 13 293

Tyskland Germany

2 466 2 811 2 058 1 477 1 150

Canada Canada
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USA USA

1 818 3 251 3 188 2 812 3 099

Puerto Rico Puerto Rico

-

0

-

215

156

Kina China

1

1

-

-

-

Martinique Martinique

-

-

-

-

73

Ukjent bestemmelsesland Unknown country
of destination
-

-

-

4

-

276

-

52
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1)

Tallene som gjelder Sullom Voe omfatter bare den råoljen som Norge er eier av på
Murchison-feltet, dvs. 22,2 prosent. 1) The figures concerning supplies from Sullom
Voe cover only the Norwegian Share of the Murchison field, i.e. 22.2 per cent.
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Appendiks 8: Eksport av Naturgass fordelt på land

2004

2005

Mengde/Quantity Verdi/Value

Mengde/Quantity Verdi/Value

1000 Tonn/
Tonnes

Mill.
SM3

Mill.
kroner

1000 Tonn/
Tonnes

Mill.
SM3

Mill.
kroner

I ALT TOTAL 57 013

76 272

74 017

61 352

82 506

103 139

BE Belgia

5 662

7 574

7 323

4 933

6 633

8 247

CH Sveits

-

-

-

39

53

63

CZ Tsjekkia

1 550

2 075

2 018

2 028

2 728

3 376

DE Tyskland

18 658

24 931

24 220

18 989

25 532

32 170

DK Danmark

54

74

79

247

332

409

ES Spania

1 758

2 354

2 270

1 782

2 396

2 983

FR Frankrike

11 833

15 844

15 294

11 799

15 864

19 901

GB
Storbritannia

8 073

10 817

10 592

11 543

15 529

19 248

IT Italia

4 352

5 815

5 647

4 348

5 850

7 268

NL Nederland 4 728

6 324

6 127

5 295

7 121

8 891

PL Polen

463

446

348

468

583

346

133

Appendiks 9: Trøndelagsterminalen
Trøndelagterminalen er et regionalt konsept med fokus på effektivisering av de transport og
logistikkutfordringene som næringslivet i regionen har, og som samtidig kan føre til mer
miljøvennlige transportopplegg. Næringslivet kan med de foreslåtte løsninger få bedret sin
konkurransedyktighet og redusert de geografiske avstandsulemper. Prosjektet kjennetegnes
med at det er helt i tråd med målsetningene og intensjonene i Nasjonal Transportplan, og de
regionale og kommunale planer for næringstransport. I forbindelse med mer fremtidige
løsninger er det laget en intensjonsavtale med Fiborgtangen, en samarbeidsavtale med
NECLA på øst-vest trafikken.
Prosjektet kan medføre stor overføring til båt og bane og derved gi store miljøgevinster.
Prosjektet har støtte hos vareeiere og er i tråd med deres forventninger om effektiv transport
og logistikk. Det kjennetegnes også av transportørenes vilje til å tenke i nye baner og til nye
samarbeidsformer. Det er startet utredningsarbeid på Orkanger og delvis Stjørdal og man er
i god dialog med Hitra kommune.
Det er nødvendig å få et godsknutepunkt, senere benevnt som logistikknutepunkt, på plass
som kan dekke hele regionen, og derfor har man i denne første fasen konsentrert mye arbeid
om Brattøra hvor båt, bane og bil forenes. Et effektivt logistikknutepunkt er helt sentralt for å
binde sammen godsstrømmer og utvikle gode regionale løsninger. Det er i denne
sammenheng nødvendig å forstå at godsterminalen for bane, samlastterminaler,
distribusjonsknutepunkt og båt vil ha stor nytte av å ligge samlokalisert. Et slikt
logistikknutepunkt må ligge i Trondheim eller svært nær. Blir avstanden for stor vil det
medføre ekstra kostnader og mye biltransport.
Prosjektet viser oss at det en mangel på samordning mellom infrastruktur tiltak på veg, bane
og sjø. Når mangel på koordinering og samarbeid av infrastrukturtiltak blir for sektororientert
får man ikke de beste totale løsninger.
Merverdi områder for næringslivet
Det er en forutsetning at Trøndelagterminalen skal medføre merverdi for næringsliv,
transportører og samfunnet. Næringslivet satser mye på effektivisering av sine
leveranseprosesser, og transport av varer er en sentral del i dette. For at et prosjekt som
Trøndelagterminalen skal lykkes må det være attraktivt for næringslivet, og de løsninger vi
skisserer vil kunne gi følgende fordeler:
•

•
•
•
•

•
•

Logistikknutepunktet fører til næringsvekst. Erfaringen viser at effektivisering i
logistikkjeden fører regelmessig til ny virksomhet, og det er flere som bekrefter at de
tenker ny etablering.
Logistikknutepunktet vil styrke grunnlaget for eksisterende virksomheter, og gjøre det
lettere å være lokalisert i et område som er geografisk langt fra hovedmarkedene
Næringslivet vil få reduserte transport- og logistikkostnader som følge av mer effektive
løsninger
Næringslivet vil få bedret sin leveringsservice i form av raskere og sikrere leveranser, og
større fleksibilitet i leveransene
Transportørene vil få reduserte framføringskostnader ved mer effektive bane- og båtløsninger, sammen med bedre utnyttelse av transportmidlene både i utnyttingsgrad og
returbalanser.
Transportørene vil få reduserte terminal-, og handlingskostnader ved en mer samordnet
arealutvikling og effektivisering av terminalene
Miljøgevinster vil komme i form av overføring fra veg til sjø og bane og bedre utnyttelse
av kapasiteten i bilene.
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•

•
•
•

•

Nytt ro/ro skip fra høsten 2006 har en kapasitet på 130 trailere per tur. Det gir en
teoretisk overføringskapasitet på 520 trailere fra veg til sjø i uken, eller 26.000 trailere i
året. Transporten på veg vil da kun være til/fra terminalen på Brattøra.
Kapasiteten på 3 nye planlagte tog vil være ca 280 trailere per døgn, eller ca. 55.000
trailere per år
I størrelsesorden vil de ovennevnte bane og båtløsninger teoretisk kunne medføre at ca
75 000 trailere overføres fra riksvegnettet og over til bane og sjø per år.
Nytt ro/ro skip vil også kunne ta containere. Det vil gjøre det mulig å styre mye
importgods direkte til Midt-Norge med båt, og med spredningsopplegg direkte til butikker
og lager.
Miljøgevinster vil også komme som et resultat av samordnet distribusjon i byen og på
distriktet fordi man kan utnytte hver enkelt bil med mer gods, noe som vil medføre bruk
av færre biler.

For at et logistikknutepunkt skal utvikle seg til et effektivt ledd som skaper merverdi for andre
og seg selv, er det noen forutsetninger som er viktigere enn andre. Flere av disse viktige
faktorer er på plass for at prosjektet skal kunne realiseres.

Brattøra som logistikknutepunkt
Regjeringen har uttalt i Soria Moria erklæringen at ”de har som mål at havner skal utvikles til
logistikknutepunkter”. Alle store byer bør ha et logistikknutepunkt for næringstransport hvor
bane, båt og bil kan samkjøres. I et slikt logistikknutepunkt bør terminaler for båt, bane og bil
være samlet. Det ”ideelle” logistikknutepunkt er et knutepunkt med god forbindelse til
hovedveg, jernbane og sjø, gjerne også til flyplass. Dersom en by som Trondheim ikke har et
samordnet logistikknutepunkt vil det medføre mye ekstra intern transport i byen og distriktet.
For mindre steder vil det også være en fordel og konsentrerer næringstransporter til et
knutepunkt, som igjen knyttes mot et sentralt logistikknutepunkt og hovedkorridorer.
Brattøra er i dag regionens viktigste logistikknutepunkt for godshåndtering mellom båt, bil og
bane, men området har stort behov for utvikling for å kunne tilpasse terminalområdet til
fremtidens krav. En slik utvikling må skje i tett samarbeid med næringsliv, transportører og
veg-, bane-, og havnemyndigheter, og ikke minst være et ønsket prosjekt av byens og
regionens myndigheter.
Målet om overføring fra veg til sjø og bane blir mye lettere å nå dersom terminaler ligger
samlet i et effektivt knutepunkt. Vegsystemene er helt sentrale, og et godt vegnett knyttet
opp mot logistikknutepunktet er avgjørende.
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Trøndelagterminalen omfatter både havnearealene og jernbanens godsterminal på Brattøra

Utfordringer med avstandsulemper i Midt-Norge
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