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Sammendrag og konklusjoner 

Sitma og Oslo Economics har i samarbeid laget en konkurranseanalyse av markedene for 

intermodal godstransport i transportkorridorene Oslo-Trondheim og Indre Oslofjord-Nord-

Tyskland. Med intermodal godstransport menes forsendelser som kan fraktes med ulike 

transportmidler. Analysen viser at i deler av disse markedene er det et overføringspotensial slik at 

endringer i pris, kvalitet og ledetider forventes å påvirke transportmiddelfordelingen.  

Mellom Oslo og Trondheim konkurrerer lastebilen og toget i første rekke om transportene av 

detaljhandelsvarer fra nasjonale engroshandelssentra i Osloregionen og til destinasjoner i 

Trøndelag. Mellom Osloregionen og Nord-Tyskland er det mest konkurranse mellom konteinerskip 

og lastebil for industrigods til engroshandelssentra i Norge, og mellom ferje og biltransport for øvrig 

gods. I begge markedene er det mest transport fra sør til nord. 

Oslo-Trondheim  

I markedet for intermodale transporter mellom Oslo og Trondheim er transportmiddelfordelingen sensitiv for 

endringer i priser, ledetider, laste- og lossetider og leveringspresisjon. 

Jernbanen har større konkurransefordel mot vei for samlastet gods sammenlignet med ikke samlastet gods. 

Årsaken er at samlastingsterminalene til flere av de største brukerne er lokalisert i kort avstand til 

jernbaneterminalene i Oslo og Trondheim. Lokaliseringen ved baneterminalene skaper en kostnadsfordel 

sammenlignet med veitransport. 

Ifølge aktørene har jernbanetransport mellom Oslo og Trondheim en lavere markedsandel enn mellom Oslo og 

Bergen. Det skyldes fortrinnsvis for få avganger på attraktive tidspunkter og bedre veiinfrastruktur mellom Oslo 

og Trondheim. Tidligere har driftsavbrudd på Dovrebanen også spilt en rolle. 

Jernbanen Oslo-Trondheim synes å ha vekst i transport av partigods fra utlandet til Trøndelag. Det skyldes lite 

returgods i regionen for tørre varer, et mer aktivt kontrollregime med utenlandske transporter og nye krav til 

blant annet vinterdekk på semitrailere. 

Jernbanen har sprengt kapasitet på de mest populære avgangene Oslo-Trondheim slik at den ikke klarer å ta 

unna alt tidskritisk gods. I sum har likevel jernbanen ledig kapasitet. Prisen settes lavere på de mindre attraktive 

avgangene for å utnytte togkapasiteten.  

For samlastet gods i denne korridoren er det relativt sett viktigere med kortere fremføringstider som er tilpasset 

produksjonsopplegget i begge ender og høy leveringspresisjon enn ytterligere reduksjon i transportprisene på 

bane. Prisen er viktigst ved transport av ikke samlastet gods der det er færre krav til leveransetid og mange 

aktører i markedet. 

Baneoperatørene synes å være mer opptatt enn kundene sine av transportprisenes relative betydning. Årsaken er 

baneoperatørenes behov for å fylle togkapasiteten. Lange stabile avtaler foretrekkes av baneoperatørene 

fremfor utnyttelse av spotmarket der prisene har store variasjoner. Kundene er opptatt av helheten i 

transportytelsen, som produksjonsopplegg og kvalitet. 

Konkurransen blant operatørene både i veitransportmarkedet og i jernbanemarkedet synes å fungere godt. 

Velfungerende konkurranse gir et press på å levere effektive tjenester. Operatørene uttrykker at det er svak 

lønnsomhet og til dels tap i korridoren. Det er hevdet at prisene ikke har økt i nominelle kroner de siste 20 årene. 

En operatør hevdet at transportprisene for 40 år siden var høyere enn i dag.  

Indre Oslofjord-Nord-Tyskland 

I markedet for intermodale transporter mellom Indre Oslofjord og Nord-Tyskland er transportmiddelfordelingen 

også sensitiv for endringer i priser, ledetider, laste- og lossetider og leveringspresisjon. Markedet mellom Indre 

Oslofjord og Nord-Tyskland har større variasjoner både av type gods, kunder og operatører enn mellom Oslo 

og Trondheim. Markedet er i langt større grad preget av internasjonale operatører og transportnettverk. 
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I denne korridoren er det naturlig å skille mellom lastebiltransporter, bilferjer og rene konteinerskip. Dette 

innebærer to ulike markeder på sjøsiden.  

Lastebil og bilferje er dominerende for godset skal mer enn 100 kilometer utenfor havneterminalene eller 

tilknyttede baneterminaler i begge ender. Lastebilene står ovenfor hardere konkurranse fra bilferjen mellom Kiel 

og Oslo enn fra konteinerskipene.  

Bilferjen Oslo-Kiel har én avgang i døgnet, som går over natta. Ferjen transporterer i stor utstrekning semitrailere 

uten trekkvogn og sjåfør, noe som gir lavere lønns- og driftskostnader. Kiel er også strategisk lokalisert for 

transport fra kontinentet. 

Nærmere enn 100 km fra havneterminalene kan konteinerskipene også konkurrere med veitransport, forutsatt at 

kravene til leveringstid og frekvens tilfredsstilles. Denne konkurransen mellom konteinerskip og lastebil er i 

hovedsak relatert til transport av ikke samlastet gods. Konteinerskipet kan konkurrere på tid, for eksempel for 

last fra avsender fredag kveld og som skal være fremme mandag morgen.  

For konteinerskip er kapasitetsutnyttelsen avgjørende for å oppnå god driftsøkonomi og konkurransedyktighet. 

Konteinerskipene kombinerer oversjøisk last med europeisk last over havnene i Hamburg og Bremerhaven. 

Rederiene leier kapasitet av hverandre for å oppnå høyest mulig fyllingsgrad. Transport med konteinerskip må 

være 10-30 pst. rimeligere enn biltransport på samme strekning for å oppveie bilens fleksibilitet.  

I lastebilmarkedet er det press på pris på grunn av stort innslag av sjåfører fra lavkostland. Transportører med 

har egne ansatte er avhengig av faste godsvolumer i begge retninger. Enveislast leies i spotmarkedet.  

Konkurransen blant operatørene i både veitransportmarkedet og konteinerskipmarkedet synes å fungere godt, 

slik at det er press på å levere effektive tjenester i begge markedene. Mulighetene for etablering i 

bilferjemarkedet synes noe vanskeligere sammenlignet med de andre. 

Det påstås at transportprisene i Europa har stått stille siden finanskrisen i 2008.  

Samlet vurdering 

Konkurranseforholdene synes å være nokså stabile over tid, men transportmiddelfordelingen endrer seg likevel, 

fordi endringer i priser og kvalitet gir utslag. Intermodale transporter på sjø og bane kan øke sine 

markedsandeler ved å tilby lavere priser og/eller høyere frekvens i korridorene. Leverandørene må jobbe 

sammen med kundene for å synliggjøre hvordan gevinster kan realiseres ved å bytte transportform. 
Transportørene i de to korridorene er både konkurrenter med, og underleverandører til, de store 

transportnettverkene. De må balansere hensynet til begge kundegrupper i sin markedsstrategi og prispolitikk. 

Vi vurderer at det er reell konkurranse mellom de ulike transportformene i begge korridorene. I de fleste 

markedene markedene er det også virksom konkurranse innenfor transportformene, slik at resultatet skal være 

effektivt fra et samfunnsøkonomisk synspunkt, det vil si at det er sunt press både på pris- og kostnadsutvikling. 

Press på kostnadene kan gi som utslag at regelverk blir utfordret, noe som stiller krav til likebehandling fra 

myndighetene. For eksempel etterlyses bedre kontroll av utenlandske biltransportører ved kryssing av grensen.  
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1.1 Oppdraget fra 

Samferdselsdepartementet  

Etter ønske fra transportetatenes prosjekt «Bred 

samfunnsanalyse av godstransporten», har Oslo 

Economics i samarbeid med Sitma gjennomført denne 

analysen som et oppfølgingsprosjekt av 

«Konkurranseanalyse i godstransportmarkedet» på 

oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Oppdraget 

er å undersøke to delmarkeder i godstransport-

markedet der det antas å være reelle 

konkurranseflater mellom ulike transportformer, 

nærmere bestemt mellom vei og bane og mellom vei 

og sjø.  

Målsetningen er å gjøre en kvantifisering av 

konkurranseflatene mellom de ulike transportformene, 

- i praksis vil det si hvordan endringer i priser påvirker 

tilbud og etterspørsel for andre transportformer. 

1.2 Om prosjektet 

«Konkurranseanalyse i 

godstransporten» 

Oslo Economics analyserte konkurranseflatene mellom 

veg, sjø og bane i 2014-2015 på oppdrag fra 

Samferdselsdepartementet. Prosjektet ble kalt 

«Konkurranseanalyse i godstransportmarkedet». 

Analysen så på konkurranseflatene på overordnet 

samlet nivå, og formålet var å avdekke deler av 

markedet der det foreligger konkurranse.  

Analysen avdekket at det er deler av 

godstransportmarkedet med tydelige 

konkurranseflater mellom vei og henholdsvis sjø og 

bane. I de fleste segmenter og strekninger var det 

imidlertid liten eller ingen reell konkurranse mellom 

transportformene. 

1.3 Om oppfølgingsprosjektet 

Siden det totalt sett er liten substitusjon mellom 

transportmidlene, ble det ytret ønske fra prosjektet 

«Bred samfunnsanalyse av godstransporten» om å 

gjennomføre et oppfølgingsprosjekt for å se nærmere 

på de delene av markedet med faktisk konkurranse. 

Dette for å målrette eventuelle tiltak. 

I oppfølgingsprosjektet spisses konkurranseanalysen 

mot delmarkeder i enkeltkorridorer, med sikte på å 

vurdere konkurranseflatene, det vil si graden av 

substitusjon mellom transportformene. 

Ved å benytte tilgjengelige data fra «Bred 

samfunnsanalyse av godstransport» vil vi gjøre 

nærmere kvantitative og kvalitative analyser av 

tilbuds- og etterspørselselastisiteter i de utvalgte 

delmarkedene.  

Oslo Economics og Sitma samarbeider i 

oppfølgingsprosjektet om å innhente/undersøke 

relevante data om pris, kostnader og kvantum. 

1.4 Intermodal transport 

Intermodal transport, også kalt kombinerte 

transporter, er i dette prosjektet forstått som 

godstransport som kan transporteres med ulike 

transportformer. Den mest vanlige formen for 

intermodal transport er konteinertransport som både 

kan gå på bil, tog og båt, og der konteinerne kan 

løftes fra transportmiddel til transportmiddel. 

1.5 Konkurranse mellom vei og 

bane på strekningen Oslo-

Trondheim 

Det første av våre to delmarkeder er transport av 

konteinerisert gods mellom Oslo og Trondheim. Dette 

delmarkedet er valgt ut fordi vi antar at det er hard 

konkurranse mellom vei og bane. Konkurransen gjelder 

både stykkgods og partigods, heretter kalt samlastet 

gods og ikke samlastet gods.  

I hvilken grad forsendelser er samlastet gods eller ikke 

samlastet gods avhenger av hvor store volumer som 

fraktes. Samlastet gods sendes vanligvis i konteiner, 

men volumet er for lite til å fylle en konteiner alene. 

Derfor samlastes det med andre forsendelser. Denne 

samlastingen skjer ved terminaler og muliggjør 

samtidig bytte av transportmiddel. For eksempel kan 

samlastingen skje hos logistikkbedriftene som er 

lokalisert i nærheten av Alnabruterminalen.  

Ikke samlastet gods er større forsendelser som det er 

økonomiske forsvarlig å benytte en konteiner til alene. 

En konteiner kan likevel bytte transportmiddel 

underveis. 

Jernbanen har en kostnadsfordel mot veitransport på 

strekningen Oslo-Trondheim, både i markedet for 

samlastet gods, og i markedet for ikke samlastet 

godstransport. Det forutsetter at fyllingsgraden er på 

et tilfredsstillende nivå. Kostnadsfordelen reduseres 

med avstanden til terminalene i begge ender. 

Konkurranseforholdene er relativt likeartede på 

strekningene Oslo-Bergen og Oslo-Stavanger. Oslo-

1. Innledning 
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Trondheim er valgt ut fordi konkurransen synes å være 

hardest her. 

1.6 Konkurranse mellom vei og sjø 

på strekningen mellom Indre 

Oslofjord og Nord-Tyskland 

Det andre delmarkedet vi undersøker er 

konteinertransport mellom Østlandet (Oslo havn, Moss 

havn og Drammen havn) og Nord-Tyskland (Hamburg 

havn og Bremerhaven havn).  

I dette markedet ser vi på all konteinertransport, det 

vil si både samlastet gods og ikke samlastet gods. 

Dette godset går vanligvis i en sjøkonteiner, ev. en 

annen lastebærer (løstralle, semitrailer eller 

vekselflak), fra opprinnelsessted, og kan enten gå i 

lastebil helt frem til destinasjonen eller kjøres til havn 

og omlastes til båt. Kostnaden ved å løfte/losse en 

konteiner i havnene er relativt stor, mens den isolerte 

transportkostnaden om bord på skipet er relativt lav.  

Bulktransport, det vil si både tanktransport, tørrbulk 

og breakbulk, går til forskjell fra konteinertransporten 

nesten utelukkende med skip i denne korridoren, slik at 

det ikke er noen konkurranseflate her. 

1.7 Forenklet modell for 

godstransport i de to korridorene  

Det er i prosjektet utviklet en forenklet modell til å 

illustrere hvordan godset fordeler seg mellom vei-

bane og vei-sjø for henholdsvis Oslo-Trondheim og 

Indre Oslofjord-Nord-Tyskland. Ved å ta 

utgangspunkt i den estimerte fordelingen benyttes 

modellen som et verktøy i vurderingene av hvordan 

transportmiddelfordelingen påvirkes av prisendringer 

– det vil si hvor prissensitiv etterspørselen er.  

1.8 Gjennomføring av prosjektet 

Prosjektet er gjennomført i april-mai 2015.  

Vi har tatt utgangspunkt i konkurranseanalysen av 

godstransportmarkedet (februar 2015), og undersøkt 

hva informasjonsgrunnlaget forteller om konkurransen 

og elastisiteter Oslo-Trondheim og Indre Oslofjord-

Nord-Tyskland. Metodisk rammeverk for 

konkurranseanalysen er det samme. 

Neste skritt var å undersøke hva 

godstransportmodellen forteller oss om sannsynlige 

volumendringer som følge av relative 

kostnadsendringer innenfor de samme korridorene. 

Tanken er at kostnadsendringer kan fungere som en 

proxy for prisendringer, og at modellens predikerte 

volumendringer kan fungere som én av flere potensielt 

usikre prediksjoner. 

Vi har gjennomført ytterligere intervjuer med ti 

ledende markedsaktører i de to korridorene. 

Hensikten har vært å få innsyn i 

konkurransesituasjonen i korridorene og aktørenes 

vurdering av priselastisiteten mellom transportmidlene.  

Til slutt hadde vi tre biter med informasjon om 

konkurranseflater, som vi kunne bruke til å vurdere 

konkurransen mellom vei og bane Oslo-Trondheim og 

mellom vei og sjø Indre Oslofjord-Nord-Tyskland.
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2.1 Kapasitetsutnyttelsen har 

avgjørende betydning 

I utgangspunktet er både sjø- og banetransport mest 

konkurransedyktig ved transport av gods i store 

volumer der varestrømmen kan planlegges og 

standardiseres. Transporttiden er ikke så viktig. Aller 

viktigst er det at godset kommer til destinasjonen når 

det skal.  

Ofte er det slik at godset til/fra destinasjoner i 

Europa leveres fra avsenderen fredag ettermiddag 

for å kunne være hos mottakeren mandag morgen. I 

de fleste forsyningskjedene med tilstrekkelig volum og 

regularitet leveres basisvolumene (70-80 pst.) med 

skip eller tog og volumsvingningene ivaretas med 

lastebiltransport.  

De viktigste kundegruppene for rederiene og 

baneoperatørene er derfor de største bedriftene som 

har et tilstrekkelig og stabilt godsvolum gjennom hele 

året. Transportmidlene har høy kapasitet og en 

betydelig andel faste kostnader. Fyllingsgraden er 

derfor avgjørende. I de to delmarkedene som er 

analysert varierer operatørenes krav til fyllingsgrad 

på skipene eller togene mellom 85 pst. og 95 pst. for 

gods fra sør mot nord. På grunn av retningsubalansen 

er et vanskelig å oppnå tilfredsstillende fyllingsgrad i 

motsatt retning. Sikring av en høy fyllingsgrad 

gjennom lange kontrakter er derfor viktigere for disse 

operatørene enn å optimalisere inntektene for 

restkapasiteten som skipet eller toget har. 

2.2 Transportmiddelfordelingen 

påvirkes av næringsstrukturen 

Sjøtransportens markedsgrunnlag er fortrinnsvis 

leveranser i den første halvdelen av forsyningskjeden, 

som fra råvareprodusent til industrianlegg, mellom 

industrianlegg og fra produsent til 

engroshandelsbedrift. Leveringsvilkårene er vanligvis 

basert på fri levering til neste ledd, dvs. at det er 

leverandøren som bærer transportkostnadene og som 

velger transportmiddel og transportkorridor. 

Produsenten kan enten leie transportmidlets totale 

kapasitet og levere i henhold til et eget 

transportopplegg, eller bedriften kan frakte varene 

med rutegående transportmidler.  

Med økt standardisering av lastbærerne og et stadig 

bredere linjebasert transporttilbud er det en gradvis 

overgang fra proprietære transportløsninger over 

private havner til bruk av linjeskip over offentlige 

havner. Dette skyldes også at regionale lagre bygges 

ned og erstattes av hyppigere leveranser i mindre 

kvanta til mottakeren.  

Jernbanen har en større andel av godset i den andre 

halvdelen av forsyningskjeden. Kombitrafikken mellom 

landsdelene er basert på frakt av gods fra regionale 

samlastterminaler og engroshandelssentra til regionale 

lagre eller direkte til detaljist med opplasting ved 

nærmeste terminal. Jernbanen frakter også råstoff og 

industrigods, men dette har ikke vært et 

satsningsområde i Norge på 2000-tallet.  

De største brukerne av jernbane er de nasjonale 

transportnettverkene som leverer samlastet gods og 

nasjonale handelskjeder som har distribusjonssentra i 

Osloområdet. Her er volumet tilstrekkelig høyt og 

stabilt til at forsyningskjedene på bane har 

konkurransefortrinn framfor bruk av lastebil. 

2.3 Ulike typer godsterminaler 

Med godsterminaler menes i denne sammenheng tre 

typer terminaler: 

 Regionale transportterminaler, der godset 

omlastes så raskt og effektivt som mulig mellom to 

transportmidler. I endeterminalene lastes godset 

på en lastebil som distribuerer stykkgodset til 

mottakerne i et fastsatt geografisk område. 

Transportterminalen kan være bilterminal, en 

baneterminal eller en havneterminal. Bilterminalen 

benevnes som en samlastterminal. 

Gjennomløpstiden for godset er vanligvis 1-3 

dager. En del havner er også logistikkterminaler, 

dvs. at de tilbyr mellomlagring og behandling av 

godset før videre transport til mottaker. 

 Logistikkterminaler, der godset lagres før videre 

distribusjon. I tilknytning til logistikkterminaler er 

det ofte et cross-docking-område der gods som 

leveres fra logistikkterminalen og fra 

underleverandører eller andre 

samarbeidspartnere konsolideres. 

 Industriterminaler, der lager- og 

transportfunksjonene er samlokalisert med 

bedriftens produksjonsvirksomhet. 

I transportmarkedet er det ofte et skille mellom 

stykkgods og partigods. Imidlertid er også 

partigodset stykkgods i de fleste tilfeller. Med 

stykkgods menes derfor samlastet gods som omlastes 

ved en transportterminal for videre distribusjon. 

Samlastet gods kjennetegnes av små volumer per 

kunde (vanligvis inntil tre paller i omfang), slik at det 

ikke er mulig å kunne tilby en forsendelse dør-til-dør 

uten omlasting.  

2. Godsmarkedet i de to transportkorridorene  
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Større forsendelser kalles partigods. På grunn av 

behovet for terminalbehandling er partigods vesentlig 

rimeligere per forsendelse enn stykkgods. 

Konkurransen mellom tilbyderne har medført at 

grensen for hva som defineres som partigods i 

salgsøyemed blitt stadig lavere. Når grensen er så lav 

som tre paller må godset samlastes med andre 

forsendelser for at transporten skal lønne seg for 

operatørene. En semitrailer med plass til 33 paller vil 

tape penger med en lavere kapasitetsutnyttelse enn 

for eksempel 60 pst. i gjennomsnitt. Også partigods 

blir derfor samlastet dersom volumet per forsendelse 

er for lite selv om det ikke omlastes via en terminal. 

I denne rapporten defineres gods som omlastes ved 

en transportterminal som samlastet gods og gods som 

fraktes til en logistikkterminal eller direkte til 

sluttkunde som partigods eller ikke samlastet gods. 

2.4 Strukturendringer påvirker 

transportmiddelvalget 

Utviklingen går i retning av færre og større 

terminaler. Merkostnadene ved økte 

transportavstander er lavere enn gevinstene ved 

større terminalenheter. En relativt større andel av 

godset fraktes direkte til sluttbruker utenom en 

regional biltransportterminal eller en regional 

logistikkterminal. Andelen partigods øker til tross for 

at veksten i netthandel og mindre forsendelser øker 

betydelig. Det blir større terminaler, økt 

automatisering og mer bruk av teknologi. En høyere 

andel av godset i logistikkterminalene eller 

industriterminalene pakkes på kundenivå og sendes 

som partigods direkte til detaljist utenom et regionalt 

lager, som innen dagligvarer. Her blir basisvarene og 

ferske varer lagret regionalt, mens bredden i 

sortimentet lagres og konsolideres ved 

hovedterminalen. Samtidig konsolideres og 

internasjonaliseres næringslivet i mange bransjer, slik 

at hovedterminalene i stor utstrekning lokaliseres 

utenfor Norges grenser, som i Sverige, Danmark eller 

Tyskland. 

Når godset transporteres i mindre enheter direkte til 

endelig mottaker er det mest fokus på kort 

leveringstid, hyppige leveranser og høy 

leveringspresisjon. Denne endringen i 

distribusjonsmønster styrker lastebilens 

konkurranseevne. Sjø- og banetransport er mest 

konkurransedyktig ved transporter mellom lagre 

fremfor ved transporter direkte til detaljist eller 

sluttbruker. Begge transportformer har en lav 

markedsandel for gods som haster (som ferske varer) 

og som leveres innenfor stramme tidsvinduer og 

tidsfrister. 

2.5 Slot-tidene er viktige for 

konkurranseevnen 

Sjø- og banetransportenes konkurranseevne avhenger 

av hvordan fremføringen passer med 

forsyningskjedens produksjonsopplegg. Jernbanens 

konkurranseevne mellom Oslo og Trondheim er i stor 

grad knyttet til når godset sendes fra Alnabru og når 

det ankommer Trondheim. Det generelle mønsteret er 

at speditørene (samlasterne) ønsker levering på 

baneterminalen om kvelden og med ankomst i 

Trondheim før kl. 04. Levering på kvelden foretrekkes 

fremfor på ettermiddagen for å unngå rushtrafikken 

og for å kunne hente varene hos avsenderen etter kl. 

16. I endeterminalen må omlastingen i 

transportterminalen begynne senest kl. 04 for at 

distribusjonen videre med lastebil skal kunne begynne 

kl. 07.  

I distribusjonen mellom Oslo og Trondheim bruker 

toget ti timer fra tidligste lastedato på Alnabru og 

seneste lossedato på Brattøra. I tillegg kommer 

biltransporten i begge ender. Til sammenligning 

bruker lastebilen omkring åtte timer på samme 

distanse. Toget kan ikke imøtekomme 

produksjonskravene i begge ender. Det klarer 

lastebilen, for eksempel med lasting kl. 20 og lossing 

kl. 04. Det er fem daglige avganger med godstog 

mellom Oslo og Trondheim. Kun noen av disse har 

ankomst på Brattøra før kl. 04. En av samlasterne 

kjørte fire trailere hver natt mellom Oslo og Trondheim 

for å kompensere for at slottidene ikke passer med 

produksjonen i begge ender. 

Selv om det skulle være tilstrekkelig banekapasitet i 

banenettet og i baneterminalene for et 

produksjonstilpasset transportmønster er det ikke 

sikkert at det er mulig for baneoperatørene å tilby 

tilfredsstillende rushtidskapasitet. Baneoperatørene 

må ha jevn utnyttelse av eget materiell over alle 

døgnets timer. Alle kunder er heller ikke like 

avhengige av at toget kommer fram så tidlig som 

mulig på natta. Mange logistikkterminaler starter sin 

produksjon kl. 06. Det synes meget krevende å endre 

etablerte forsyningsmønstre. Baneoperatørene må 

derfor tilby betydelig rabatt på de mindre attraktive 

avgangene for å få tilfredsstillende 

kapasitetsutnyttelse. 

2.6 Transportavstanden til 

godsterminalen er viktig 

Som hovedregel er sjø- og baneterminalene mest 

konkurransedyktige når vareeierne er lokalisert inntil 

30-40 kilometer fra terminalen. Grensen er lenger når 

godset transporteres riktig vei og kortere når godset 

må transporteres til terminalen i feil retning. 

Konkurranseflaten mellom jernbane og lastebil er 
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størst for destinasjoner som lastebilen når i løpet av én 

arbeidsdag, dvs. for transporter omkring 50 kilometer. 

I intervjuene er baneoperatørene bekymret for 

konkurransen fra lastebiltrafikken som følge av stadig 

bedre veistandard, tilretteleggingen for 

modulvogntog og at en større andel av vareeierne 

flytter nord for Alnabru og sør for Trondheim. Både 

skipet og toget har høye faste kostnader. Dersom 

kapasitetsutnyttelsen faller under kritisk nivå for 

godset i nordgående retning vil transporttilbudet falle 

bort.  

2.7 «Grønt» fokus og 

konkurransehensyn 

Ifølge speditørene anvendes jernbane så langt som 

det er forsvarlig i forhold til kommersielle hensyn. 

Fokus på miljø må imidlertid være innenfor rammen av 

at bedriftens konkurransedyktighet minimum 

opprettholdes. Ved direkte spørsmål påpekes det at 

jernbanens markedsandel i de aktuelle korridorene av 

konkurransehensyn aldri vil bli null eller 100 pst. Både 

de store vareeierne og speditørene vil alltid ha flere 

leverandører og alternative transportkorridorer 

mellom sentrale destinasjoner for å utvikle et 

konkurransedyktig leverandørmarked.  

Rederiene i linjetrafikk mellom Oslofjordområdet og 

Nord-Tyskland vektlegger at næringslivet har en 

økende bevissthet rundt miljø som styrker deres 

konkurranseevne. Det er større villighet til å forsøke 

nye løsninger basert på sjøtransport enn tidligere. 

2.8 Betydningen av pris som 

konkurransefaktor 

Når transportmarkedet standardiseres og 

internasjonaliseres blir pris en stadig viktigere 

konkurransefaktor. Det påpekes at prisen ved sjø- og 

banetransport alltid må være lavere enn ved 

biltransport for å kompensere for mindre fleksibilitet, 

lavere frekvens og økt fare for skadeomfang ved 

omlasting. Prisforskjellen må vanligvis være mellom 10 

pst. og 30 pst., selv for «tørre» varer der biltransport 

ikke har spesielle konkurransefortrinn. 

Det generelle inntrykket er at transportørene synes å 

være mer opptatt av prisen enn speditørene 

(transportnettverkene). Når tjenestene er standardisert 

og det er mange operatører å velge mellom er prisen 

spesielt viktig. Betydningen vektes noe ned når andre 

faktorer har avgjørende betydning, som: 

 Evnen til å passe inn i produksjonsopplegget i 

forsyningskjeden 

 Leveringstiden og leveringspresisjonen ved 

stramme tidsluker for levering  

 Spesielle krav til materiellet og servicekrav i 

leveringen 

Relasjoner og fleksibiliteten til transportøren påvirker 

også valget av transportør og transportmiddel. 

Anskaffelsen av transporttjenester er i stor grad 

basert på kontrakter med varighet på 6-24 måneder. 

I tillegg er det et spotmarked for tilfeldige transporter 

som domineres av utenlandske aktører. Prisene i 

spotmarkedet svinger i takt med overskuddet på 

tilbudt kapasitet fra transportørene.  

Prisnivået er vesentlig lavere for gods mot sør enn mot 

nord på grunn av retningsubalansen. I 

kontraktsmarkedet er prisene mot sør 30-50 pst. av 

prisene mot nord. I spotmarkedet er svingningene 

enda større. 
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Vi har gjennomført en analyse av konkurranse mellom 

vei- og banetransport for samlastet gods og ikke 

samlastet gods i korridoren Oslo-Trondheim. 

3.1 Geografisk beskrivelse  

Godstransporten mellom Oslo og Trondheim går med 

lastebil og jernbane. Korridoren består av to 

hovedtraseer for begge transportmidlene, enten via 

Gudbrandsdalen eller Østerdalen.  

Det er åpnet for bruk av 25,25 m vogntog, såkalte 

modulvogntog, på ruter om Sverige.  Ved over ett 

døgns driftsstans på Dovrebanen kan det i tillegg 

kjøres modulvogntog på Rv. 3 Oslo-Trondheim. 

Hovedårene i korridoren er: 

 E6 Oslo – Trondheim med tilknytninger  

 Rv. 3 Kolomoen – Ulsberg med tilknytninger 

 E16/E145/E14 via Sverige 

 Hovedbanen Oslo – Grorud – Lillestrøm – Dal 

(Eidsvoll)  

 Dovrebanen Oslo – Trondheim  

 Rørosbanen Hamar – Støren  

Knutepunktene i korridoren er: 

 Kombiterminal, Alnabru i Oslo 

 Godsterminal, Brattøra i Trondheim  

3.1.1 Fremføring med jernbane  

Fremføring av gods på jernbane skjer i hovedsak via 

Dovrebanen, med Rørosbanen som en alternativ trasé. 

Dovrebanen er 496 km lang fra Eidsvoll til Trondheim 

gjennom Gudbrandsdalen og over Dovrefjell. På 

Eidsvoll er Dovrebanen knyttet sammen med 

Hovedbanen, som er 68 kilometer lang og går mellom 

Eidsvoll og Oslo. All gjennomgående godstrafikk 

kjøres i dag via Dovrebanen.  

Rørosbanen er 382 km lang og går fra Hamar 

gjennom Østerdalen og over Røros til Støren.  Banen 

er knyttet sammen med Dovrebanen på Hamar og 

Støren. Den har en betydelig lavere fjellovergang enn 

Dovrebanen. Jernbaneverket opplyser at Rørosbanen 

har et stort potensial for økt godstrafikk blant annet 

mellom Østlandet og Trøndelag. Traseen via 

Rørosbanen er noe lengre enn Dovrebanen, og er ikke 

elektrifisert slik at man må bruke dieseltog. 

Figur 3-1: Traseer ved fremføring med jernbane  

 

Kartgrunnlaget fra Google Maps (2015). Kommentar: Jernbane 

har to alternative traseer. Dovrebanen tar 6 t 48 minutter, mens 

Rørosbanen tar 7 t 28 minutter med persontog, ifølge Google. 

Fordi godset som går på bane mellom Oslo og 

Trondheim krever terminalbehandling og lastebil i hver 

ende av transportstekningen, er det en fordel for 

jernbanen at avsender eller mottaker er lokalisert i 

nærheten av godsterminalen. Gods med destinasjon 

50 km sør for Trondheim vil f.eks. neppe fraktes med 

tog nordover fra Oslo til Trondheim, for så og lastes 

over på lastebil og kjøres sørover. Jernbane har 

derfor en svært liten andel av godstransport på de 

mellomliggende relasjonene på stekningen.  

På strekningen Oslo-Trondheim har jernbanen de 

seneste årene hatt utfordringer med ras og flom som 

har stanset togtransporten for korte eller lengre 

perioder. Flommene våren 2011 og 2013 er 

eksempler på hendelser som har gitt store og til dels 

langvarige konsekvenser for jernbanetransporten i 

korridoren. Det er av avgjørende betydning for 

mange transportkjøpere at varer kommer fram til 

avtalt tid, og aktører på strekningen opplyser at de 

har mistet markedsandeler til veitransport på grunn av 

manglende regularitet. 

3. Konkurranseanalyse Oslo-Trondheim  
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Jernbaneterminaler for konteinertransport  

Alnabruterminalen ligger på Alnabru i Groruddalen i 

Oslo, og er et viktig knutepunkt i norsk godstransport. 

Ved terminalen er flere store samlastere lokalisert, 

eksempelvis Schenker, PostNord og Posten (Bring). 

Deler av døgnet er det presset kapasitetsutnyttelse på 

terminalen. Det er også begrenset tilgang på sporet 

inn og ut av Oslo i rushtiden. Dette fører til at det på 

attraktive tider, som på kvelden, er vanskelig å sette 

opp nye godstog. I 2008 ble terminalen bygget om 

for å øke sin kapasitet med 30 prosent. Terminalen er 

i dag dimensjonert for ca. 600 000 TEU 

(standardkonteinere) per år.  

I «Helhetlig plan for utvidelse av Alnabru» stadfester 

Jernbaneverket at utnyttelsen av kapasiteten på 

Alnabru er i ferd med å nå taket og at det er 

nødvendig å utvide terminalen for å ta trafikkveksten 

på bane, både på kort og lang sikt.1  

Brattøra godsterminal er lokalisert i sentrum av 

Trondheim, og fungerer både som jernbane- og 

havneterminal. Terminalen er det største 

godsknutepunktet for varetransport mellom Trøndelag, 

Østlandet og Nordland. Det er vedtatt bygging av ny 

terminal. KS1-vurdering av ny logistikkterminal i Midt 

Norge konkluderer med at en ny terminal bør ligge 

sør for Trondheim. Regjeringen har bestemt at en ny 

baneterminal skal lokaliseres sør for Trondheim. 

Jernbaneverket tilrår at en ny godsterminal i 

Trondheimsregionen legges til Torgård. Investeringen 

er beregnet til 6,7 milliarder kroner.  

3.1.2 Fremføring på vei 

Fremføring av gods på vei kan enten skje på E6 Oslo-

Trondheim eller via Rv 3 Kolomoen-Ulsberg. 

Strekningen Oslo-Trondheim er om lag 500 km, og har 

en kjøretid på i rundt syv timer. Oslo-Trondheim er av 

Statens vegvesen definert som en rute av stor 

betydning for godstransporten. Ruten har koblinger til 

store nasjonale terminaler (Alnabruterminalen og 

Brattøra), Oslo havn og Trondheim havn, samt 

Gardermoen. E6 over Dovre har noe mer totaltrafikk 

enn rv. 3, mens rv. 3 til gjengjeld har større 

tungtrafikkandel.  

En alternativ rute er å kjøre mellom Oslo og Trondheim 

via Sverige. Denne ruten er vesentlig lenger målt i 

kilometer, men til gjengjeld er det tillatt å benytte 

25,25 modulvogntog på strekningen. Ingen av 

respondentene i intervjuene anser at fremføring via 

Sverige er et alternativ til rv. 3 eller E6 under normale 

forhold. 

 

                                                      
1 Publisert på Jernbaneverkets hjemmesider  

Figur 3-2: Alternative veitraseer Oslo-Trondheim.  

 

Kartgrunnlaget fra Google Maps (2015). Kommentar: Vei har to 

hovedtraseer. Riksvei 3 gjennom Østerdalen tar 6 t 32 min med 

personbil, E6 gjennom Gudbrandsdalen tar 7 t 14 min med 

personbil, ifølge Google. 

I likhet med jernbanen har også veitransporten på 

strekningen vært utsatt for hendelser som har ført til 

svikt på strekningen. Flommene våren 2011 og 2013 

eksempler på slike hendelser. Disse medførte at både 

E6 Gudbrandsdalen og rv. 3 Østerdalen tidvis var 

stengt samtidig. I slike tilfeller kan biltransporten 

komme seg fram langs andre traseer, for eksempel 

gjennom Sverige. 

3.2 Etterspørsel Oslo-Trondheim  

Gjennom analyse av etterspørselen ønsker vi å 

undersøke om kjøperne (etterspørrerne) i markedet 

anser transport med vei og bane som innbyrdes 

substituerbare basert på egenskaper, priser og 

bruksområde for de to transportformene.  

Dersom vei og sjø er substituerbare, er 

transportformene i samme marked, men en felles 

konkurranseflate av betydning. 

3.2.1 Utvikling i markedsandeler 

I følge TØIs rapport «Godstransportmarkedets 

sammensetning og utvikling» fordeler godstransport 

mellom Oslo og Trondheim seg hovedsakelig mellom 

vei og jernbane. Sjø benyttes i liten grad. 

Retningsbalansen er skjev, med om lag dobbelt så 

store utgående som inngående godsvolumer fra Oslo. 

Likevel er retningsbalansen bedre enn på mange 
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andre strekninger, på grunn av sjømat som 

transporteres sørover i korridoren. 

Det er et markedsmessig skille mellom transport på 

ende- og mellomrelasjoner i korridoren. TØIs rapport 

viser at jernbanetransport står sterkt på 

enderelasjonene. Her har bane en markedsandel i 

retning Trondheim på ca. 60 prosent mens den i 

retning Oslo er ca. 40 prosent.2 På mellomrelasjonene 

er bildet annerledes. Her er veitransport så å si 

enerådende. Det faktum at jernbanetransporten står 

sterkt mellom enderelasjoner belyser 

konkurransefortrinnet bane har overfor vei på lengre 

distanser.  

Ved å se på alle relasjonene i korridoren er 

veitransport det dominerende transportmiddelet med 

67 prosent, mens jernbanetransport utgjør 32 prosent.  

Videre kommer det fram at det transporteres store 

volum tømmer i korridoren på jernbane. 

3.2.2 Utvikling i pris 

Respondentene i intervjuene hevder at 

transportprisene mellom Oslo og Trondheim har stått 

stille eller gått litt ned de siste årene. Konkurransen i 

korridoren har alltid blitt ansett som krevende og 

spesielt for transporter mellom de to byene.  Generelt 

er prisene høyere når destinasjonene ligger utenfor de 

største byene og hovedveinettet. 

3.2.3 Kjøperne i markedet 

Både jernbanetransport og veitransport kjøpes i stor 

grad av samlastere/speditører og videreselges til 

vareeiere. De største samlasterne i korridoren er: 

 Bring 

 PostNord 

 DB Schenker  

I tillegg er en rekke nasjonale og internasjonale 

samlastere/speditører tilstede, blant annet DHL, DSV, 

Kühne & Nagel, NorLines og flere regionale 

transportsentraler. Det finnes også vareeiere som 

kjøper transport direkte fra transportører. 

Det faktum at de store samlasterne er lokalisert i 

umiddelbar nærhet av jernbaneterminalene har ført til 

at jernbanen står sterkt på samlasting i korridoren. 

Det ser likevel ut til at Bring, PostNord og DB Schenker 

samlet sett har en begrenset markedsandel, når 

samlastet og ikke samlastet gods ses under ett.  

De største vareeierne kjøper transport av mange 

operatører.  De vil ikke binde seg til spesifikke 

                                                      
2 Rapporten ser ikke ut til å skille ut ikke samlastet gods som 
et eget segment, men det antas at denne er inkludert i 
statistikken.  

transportnettverk eller spesifikke transportmidler for å 

opprettholde konkurransesituasjonen i markedet 

3.2.4 Kjøring av godstransportmodellen 

For å analysere effektene av endringer i priser for 

ulike transportmodi på transportfordelingen er det 

gjennomført ved hjelp av godstransportmodellen 

gjennomført analyser under ulike forutsetninger. 

Følgende forutsetninger er lagt til grunn i alle 

analysene: 

 For modellberegningene er det brukt 

basismatriser (ikke transportmiddelfordelt 

transportbehov) på 2012-nivå 

 Transport av stykkgods mellom Oslo/Akershus og 

Trøndelag t.o.m. Verdal i Nord-Trøndelag, og 

som har start og avslutning i disse geografiske 

områdene 

 Prisendring for et transportmiddel er antatt å 

være proporsjonal med kostnadsendringen for 

transportmiddelet. Det betyr at alle 

kostnadselementer for transporten med 

transportmidlet – fremføringskostnader, 

tidskostnader og terminalkostnader endres med 

samme prosentvise økning eller nedgang 

– Det vil si at endringene som vurderes er mer 

inngripende, og vil bety mer for 

transportvalg enn rene prisendringen 

– Kostnader som er vareavhengige er ikke 

endret tilsvarende. Dette gjelder 

tidskostnader for godset i transport eller 

lagring og vareavgifter for sjø, samt 

ordrekostnader for lager 

Effekter er beregnet for gods som kan håndteres som 

stykkgods innenfor følgende varegrupper3: 

 Fisk og annen termo (varegr. 2, 4, 5, 6, 7, 38) 

 Detaljhandelsorientert stykkgods (varegr. 8, 9, 

30, 31) 

 Byggevarer og annet gods som kan håndteres 

som stykkgods (varegr. 11, 12, 13, 14, 15, 17, 

19, 21, 22, 26, 27, 28) 

Predikerte tonnmengder i basisscenarioet  

Det modellberegnede godsgrunnlaget viser seg å 

være ganske annerledes enn det som var forventet, 

med en lav andel banetransportert gods Oslo-

Trondheim. Tabell 3-1 viser det modellberegnede 

godsgrunnlaget i korridoren og fordelingen på hver 

transportform.  

3 I alt inkluderes 22 av 39 varegrupper i modellen  
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Tabell 3-1: Modellberegnet godsgrunnlag  

Godsvolumer 

2012 (1000 

tonn) 

Lastebil Godstog Skip Sum  

Oslo-

Trondheim 
446 73 39 558 

Trondheim-

Oslo  
440 76 39 555 

Kommentar: Tabellen viser resultater etter modellkjøring av 

basisscenarioet.  

Til sammenligning har vi fått anslått at det faktiske 

godsomslaget med tog til Trondheim (Brattøra) var ca. 

375.000 tonn i 2012. Av dette var ca. 66.000 tonn 

fra utlandet.  

I utgangspunktet var det antatt at omkring 80 % av 

godset til Trondheim blir generert i Oslo og Akershus 

(inkl. Follo) og at kun ca. 20 % ble skiftet eller 

omlastet på Alnabru. I modellkjøringene viser det seg 

å være omvendt. Her kommer mer gods fra 

destinasjoner langs Sørlandsbanen til Trondheim enn 

fra det sentrale Østlandsområdet. Godsvolumet 

hjemmehørende i Oslo og Akershus synes likevel å 

være for lavt tatt i betraktning av både nasjonale 

logistikkterminaler og regionale samlastterminaler er 

lokalisert her.  

Det anbefales en nærmere vurdering av hvor mye 

gods som oppstår i Oslo og Akershus og som sendes 

på bane til de ulike destinasjonene. 

Modellberegningen indikerer en vesentlig lavere 

markedsandel for banetransport til Trondheim enn det 

som tidligere har vært angitt fra bl.a. TØI. Intervjuene 

med operatørene tyder på at stadig mer av godset til 

Trondheim kommer fra utlandet, dvs. at andelen 

sannsynligvis er høyere enn det som er angitt i 

beregningsgrunnlaget fra 2012. Det var også noe 

overraskende at retningsbalansen i korridoren er så 

god. Det kan være en medvirkende årsak til at 

transportprisene i denne korridoren er lavere enn i 

sammenlignbare korridorer. 

Resultater etter kjøring for tre scenarier 

Ved hjelp av modellen har vi beregnet 

transportstrømmer innenfor korridoren i et 

basisscenario i tillegg til tre andre scenarier hvor 

prisene på én eller flere transportformer er endret 

mens alle andre forhold holdes like: 

 Pris for lastebiltransport – 10 prosent økning 

 Pris for tog og skip – 10 prosent økning 

 Pris for tog og skip – 10 prosent nedgang 

Tabell 3-2 viser overføring av gods til og fra 

transportformene på bane og vei som følge av 

relative prisendringer. Endringene er beregnet relativt 

til det totale volumet som transporteres i den aktuelle 

korridoren.  

Resultatkolonnen lengst til venstre viser 

etterspørselsrespons for transport fra Oslo til 

Trondheim. Den midtre kolonnen presenterer modellert 

respons for transport fra Trondheim til Oslo, og 

kolonnen lengst til høyre viser et vektet snitt av 

responsen på transport til og fra Oslofjordområdet. 

Resultatene viser at responsen på prisendringer i 

modellen for denne korridoren varierer mellom 2 og 

15 prosent av totalvolumet for bil og tog.  

Vi ser at modellresultatene spriker en del i 

prediksjonene av effekter i de ulike scenariene. Når 

beregningene tar utgangspunkt i relativt små 

korridorer, vil modellens resultater kunne være spesielt 

følsomme for enkeltstrømmer fra bedrift til bedrift. 

Det vil si at enkelte aktørers beslutninger i modellen vil 

kunne få relativt stor betydning for de modellerte 

resultatene. Dermed kan det være fornuftig å benytte 

en gjennomsnittsbetraktning basert på de tre 

scenariene med ti prosents relativ prisendring for å 

vurdere sannsynlige effekter på etterspørselen i 

korridoren. 

Ved å beregne et enkelt gjennomsnitt av de vektede 

effektene i begge retninger i tre scenarier ser vi at 

den predikerte etterspørselseffekten av en endring i 

relative priser på ti prosent utgjør 6,6 prosent av det 

totale volumet i korridoren. Tolket alene impliserer 

dette en krysspriselastisitet mellom lastebil og skip på 

omtrent 1,3 i korridoren. Imidlertid gjør spesielt to 

forhold at den reelle krysspriselastisiteten 

sannsynligvis er en del mindre enn dette: 

1. Modellberegningene tar utgangspunkt i endringer 

i de totale transportkostnadene når de ulike 

scenariene vurderes. Dette omfatter altså 

kostnadsendringer langt utover det som impliseres 

av endringer i kjørepriser mellom endepunktene i 

korridoren. Endringen i totale transportkostnader 

som følge av en endring i rene kjørepriser på ti 

prosent vil være en del lavere, og dermed vil 

også volumeffektene av en slik begrenset 

prisendring være lavere enn det tabellen 

indikerer. 

 

2. Godsmodellen presenterer resultater som følger 

av kostnadsminimerende aktører. Det er rimelig å 

tenke seg at etterspørselsresponsen i alle fall på 

kort sikt vil være mindre følsom enn det disse 

resultatene viser, fordi det vil kunne ta tid for en 

del vareeiere å justere sin etterspørsel i henhold 

til observerte endringer. 

Til sammen gjør dette at en krysspriselastisitet på 1,3 

kan være fornuftig å benytte som en øvre grense i et 

usikkerhetsspenn på prisfølsomheten for 

etterspørselssiden i korridoren. 
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Tabell 3-2: Overføring av transportmengder fra/til 

vei som følge av endrede priser i transportmodellen 

Scenario 
Oslo-

Trondheim 

Trondheim-

Oslo 

Vektet 

snitt 

Lastebil, 

10 % 

økning 

-14,9 % -2,1 % -8,5 % 

Tog og 

skip, 10 % 

økning 

4,2 % 14,4 % 9,3 % 

Tog og 

skip, 10 % 

nedgang 

-2,6 % -1,7 % -2,1 % 

Gj.snittlig 

sensitivitet 
7,3 % 6,1 % 6,6 % 

Kommentar: Tabellen viser resultater etter modellkjøring for tre 

ulike scenarier sammenlignet med et basisscenario. Effektene i 

tabellen er beregnet som den mengden gods som overføres fra/til 

veitransport relativt til total transportmengde i korridoren i 

basisscenariet. Den siste raden i tabellen beregner et enkelt 

gjennomsnitt av prediksjonene for absolutte endringer i volum i 

de tre scenariene. 

3.2.5 Forenklet godsmodell 

En alternativ måte å analysere effektene av endringer 

i priser for ulike transportmodi på 

transportfordelingen er gjennomført ved hjelp av en 

forenklet godsmodellen.  

Den forenklede godsmodell tar utgangspunkt i 

kostnader for selve transporten og tidsbruk for den 

enkelte transportformen på strekningen Oslo-

Trondheim. Kostnadskomponentene er basert på 

gjennomsnittsbetraktninger i markedet. Det antas i 

modellen at kostnadskomponentene til sammen utgjør 

den generaliserte transportkostnaden (GTK). Videre 

forutsetter modellen en normalfordeling av volumet 

med hensyn på verdien av tid (kr/time). Det er i denne 

fordelingen forutsatt en gjennomsnittlig tidsverdi på 

500 kr/time og et standardavvik på 300 kr/time. 

Med en normalfordelingen antas det at en større 

andel av volumet ligger nær middelverdien 

(gjennomsnittlig tidsverdi).  

Transportkostnadene kan deles inn i faste og variable 

kostnader. De faste kostnadene er knyttet til 

oppstartskostnader for frakt til terminal, 

terminalbehandling og eventuelle 

samlastingskostnader. De variable kostnadene 

avhenger av antall kjørte kilometer og består av 

kilometerkostnader og kjørekostnader til/fra 

terminalen.  

De andre kostnadene består av tidskostnader som kan 

deles inn i kjøretidskostnader og kostnader knyttet til 

tid benyttet til terminalbehandling og eventuell 

samlasting. I tillegg vil det ved banetransport oppstå 

en tidskostnad knyttet til en dårligere fleksibilitet, i 

form av tidspunkt og antall avganger, relativt til 

lastebiltransport, og i modellen utrykkes dette som en 

«ventetidskostnad» for godset.  

Satsene for kostnad per tidsenhet er satt for å 

kalibrere størrelsen på tidskostnader i modellen slik at 

transportkostnadene skal utgjøre en rimelig andel av 

GTK og at volumandelene på vei og bane er i tråd 

med observasjoner i markedet.  

Transportmiddelfordelingen  

Basert på de ulike kostnadskomponentene har vi 

estimert en referansesituasjon for vei- og 

banetransport. Resultatene er illustrert i Tabell 3-3. 
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Tabell 3-3: Referansesituasjonen – gjennomsnittlig betraktning  

 Ikke samlastet Samlastet 

Transportkostnader  

Bil: 

 Kilometerkostnader: 8000 kr 

 Terminal, samlasting og 

hentekostnad: 0 kr 

 Sum: 8000 kr 

Tog: 

 Kilometerkostnader: 3400 kr 

 Terminal, samlasting og 

hentekostnad: 4400 kr 

 Sum: 7800 kr 

Transportkostnader for bane 

marginalt under lastebil   

 

Bil: 

 Kilometerkostnader: 8000 kr 

 Terminal, samlasting og 

hentekostnad: 3200 kr 

 Sum: 11200 kr 

Tog: 

 Kilometerkostnader: 3400 kr 

 Terminal, samlasting og 

hentekostnad: 4800 kr 

 Sum: 8200 kr 

Transportkostnader for bane er 

lavere enn lastebil   

Andre kostnader   

Bil: 4000 kr (gjennomsnitt) 

Tog: 6500 kr (gjennomsnitt) 

 

Vesentlig lavere (60 pst.) 

tidskostnader ved lastebil enn tog  

Bil: 4500 kr (gjennomsnitt) 

Tog: 7000 kr (gjennomsnitt) 

 

Vesentlig lavere (om lag 60 pst.) 

tidskostnader ved lastebil enn tog 

Generaliserte transportkostnader 

(GTK) 

For «gjennomsnittsgodset» er GTK 

for lastebil lavere enn tog  

 Lastebil mest fordelaktig  

For «gjennomsnittsgodset» er GTK 

for tog lavere en lastebil   

 Bane mest fordelaktig  

Fordeling av volum  

I underkant 95 pst. av volumet på   

vei 

I overkant av 5 pst. av volumet på 

bane  

I underkant av 40 pst. av volumet på 

vei 

I overkant av 60 pst. av volumet på 

bane  

Gitt modellens forutsetninger viser Tabell 3-3 at for 

det «gjennomsnittlige godset» vil det lønne seg å 

benytte lastebiltransport når godset ikke samlastes 

mens det for samlastet gods er mest fordelaktig med 

banetransport.  

Videre finner modellen at om lag 5 prosent av godset 

som ikke samlastes går på bane mens de resterende 

95 prosentene går på vei. For godset som samlastes 

predikerer modellen at om lag 60 prosent av godset 

transporteres på bane mens 40 prosent transporteres 

på vei.  

Betydningen av avstanden fra terminalene   

Modellen er videre benyttet til å analysere størrelsen 

på det geografiske området fra terminalene hvor vei 

og jernbane er i konkurranse med hverandre. I 

modellen er avstanden fra Alnabru definert i 

nordgående retning mens avstanden fra Brattøra er 

definert i sørgående retning. Resultatet av denne 

analysen er presentert i tabellen under.   

Tabell 3-4: Maksimale avstander fra terminalen 

 Avstand fra terminal    

Ikke samlastet  

Over 25 km fra terminal benyttes 

lastebil på i underkant 95 pst. av 

volumet  

  

Samlastet  

Over 100 km fra terminal benyttes 

lastebil på i underkant 95 pst. av 

volumet  

 

Tabell 3-4 viser at for ikke samlastet gods vil en 

avstand over 25 km fra terminalen føre til at om lag 

95 prosent av volumet fraktes på vei. For samlastet 

gods vil en avstand over 100 km fra terminalen 

medføre at kun 5 prosent av godset fraktes på 

jernbane.  

Estimering av etterspørselselastisiteter  

Modellen er benyttet til å predikere 

etterspørselselastisiteter for vei og bane. Resultatene 
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må tolkes som en gjennomsnittsbetraktning av 

volumendringer gitt økning/reduksjon i transportprisen, 

alt annet likt. Fordi vi her benytter en forenklet modell, 

er det en del usikkerhet knyttet til resultatene. Vi 

mener likevel at resultatene kan benyttes som et 

anslag på et maksimalnivå i et usikkerhetsspenn for 

hva krysspriselastisiteten mellom vei og bane kan 

være i korridoren.  

Dette skyldes at det i virkeligheten er flere 

egenskaper ved transportformene som er av 

betydning når transportvalget tas. I vår forenklede 

modell inkluderes kun kostnader knyttet til transport og 

tidsforløp. Det at modellen ikke tar hensyn til andre 

egenskaper som skiller transportformene kan gjøre at 

modellen predikerer større effekter av prisendringer 

enn det vi i realiteten kan forvente. Opplysninger fra 

informanter og observasjoner i markedet 

underbygger dette. Tabell 3-5 oppsummerer 

modellresultatene.  

Tabell 3-5: Estimerte etterspørselselastisiteter for 

vei- og banetransport  

Type gods Estimert elastisitet  

Ikke samlastet Omtrent 1.0 

Samlastet  Omtrent 2.0 

Kommentar: Elastisitetene er basert på en gjennomsnittlig 

betraktning etter at effektene av positive og negative 

prisendringer for både samlastet og ikke samlastet gods er 

modellert. 

Vi ser at den estimerte krysspriselastisiteten mellom 

bane og vei for ikke samlastet gods har en verdi på 

omtrent 1,0. Er dette tilfellet, vil en 10 prosent relativ 

prisendring gi en 10 prosent overføring av volumet 

mellom transportformene.  

For samlastet gods estimerer modellen en 

krysspriselastisitet på omtrent 2,0 mellom bane og vei. 

Dette medfører at en relativ prisendring på 10 

prosent for vil gi en 20 prosent overføring av volumet 

mellom transportformene. 

Det at modellen predikerer relativt høye elastisiteter 

kan delvis skyldes at modellen kun tar hensyn til 

ledetid og pris når GTK beregnes. I tillegg vet vi at 

modellen tar utgangspunkt i kjøpere som minimerer 

sine totale transportkostnader og gjør sine valg 

deretter. I virkeligheten er det rimelig å tenke seg at 

etterspørselsresponsen i alle fall på kort sikt vil være 

mindre følsom enn det modellens resultater viser, fordi 

det vil kunne ta tid for en del vareeiere å justere sin 

etterspørsel i henhold til observerte prisendringer. 

Sammenligning med resultater fra nasjonal 

godstransportmodell 

Fra beregningene utført ved hjelp av den nasjonale 

godsmodellen fant vi et anslag på krysspriselastisitet i 

korridoren på omtrent 1,3. Den forenklede modellen 

benyttet her har gitt oss anslag på omtrent 1,0 og 2,0 

for henholdsvis ikke-samlastet og samlastet gods. Det 

vil si at resultatene fra de to modellene ser ut til å 

være i samsvar med hverandre. Den beregnede 

prisfølsomheten i valget mellom bil og bane ser ut til å 

være noe elastisk basert på disse modellene. 

Imidlertid tror vi det er sannsynlig at de beregnede 

effektene i begge modeller er noe høyere enn det 

man sannsynligvis vil kunne observere. Dette skyldes 

blant annet at begge modeller baserer seg på rene 

kostnadsminimerende kjøpere. I tillegg vet vi at 

beregningene i den nasjonale godsmodellen tar 

utgangspunkt i endringer i totale transportkostnader, 

mens vi i utgangspunktet er interesserte i effektene av 

rene kjøreprisendringer. Det betyr at prisfølsomheten 

som impliseres av resultatene fra den nasjonale 

godstransportmodellene er en del lavere enn vår 

forenklede modell, som beregner effekter av rene 

kjøreprisendringer. 

Samlet sett gir modellresultatene oss grunnlag for å 

tro at krysspriselastisiteten mellom bil og bane i 

korridoren sannsynligvis ikke er høyere enn 1,0. Det vil 

si at etterspørselen etter bil- og banetransport kan 

vurderes som uelastisk, i alle fall på kort sikt. 

Samlastet gods ser ut til å være noe mer prisfølsomt 

enn ikke-samlastet gods, noe som gjør at denne delen 

av etterspørselen kanskje kan karakteriseres som 

elastisk, også på kort sikt. 

3.2.6 Vurdering av etterspørselssubstitusjonen 

Graden av substitusjon mellom vei og bane sier noe 

om hvordan kundene veksler fra den ene 

transportformen til den andre som følge av endringer i 

relative priser. Det er denne substitusjonen som danner 

grunnlaget for etterspørselsfunksjonene til vei og bane 

i korridoren.  

Ulike egenskaper ved transportformene  

Ulike egenskaper ved transportformene er av 

betydning for transportvalget på strekningen Oslo-

Trondheim. Dette fordi transportkjøperne stiller ulike 

krav etter hvilke type gods som skal transporteres. 

Tabell 3-6 gir en oversikt over viktige egenskaper ved 

valg av transportform, og i hvilken grad vei og 

jernbane oppfyller disse egenskapene.   
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Tabell 3-6: Egenskaper ved vei- og jernbanetransport  

Egenskaper:  Vei Oslo-Trondheim Jernbane Oslo-Trondheim 

Pris Veitransport Oslo-Trondheim antas å 

ha en km-pris per 40 fots konteiner 

på mellom 10 og 16 kroner. Den 

laveste prisen er ved bruk av 

utenlandske transportører.  

Innenlandsk jernbanetransport antas 

å ha en km-pris per 40 fots konteiner 

på mellom 5 og 7 kroner, inkludert 

terminalbehandling  

 

Ledetid Bruker minimum 7-8 timer på 

transporten. I tillegg kommer lasting, 

lossing og eventuelt samlasting. Kan 

kjøre til alle døgnets tider. Mer 

fleksibel med hensyn til når godset  

kan hentes og leveres. 

 

 

Bruker minimum 7 timer på selve 

transporten, i tillegg kommer 

bremsesjekk, lasting, lossing og 

eventuelt samlasting. Har fastsatte 

fremføringstider som gjør 

leveringstiden mindre fleksibel på tid.  

Noe begrenset tilgang på slottider i 

«rushtid». 

 

Punktlighet og regularitet God kvalitet til vanlig. 

Har gode omkjøringsmuligheter. 

Mer utsatt ved dårlig vær om 

vinteren. 

God kvalitet til vanlig. 

Større naturhendelser kan gi 

driftsstans Har omkjøringsmuligheter 

på Rørosbanen, men dette betinger 

diesellokomotiver. 

 

Fleksibilitet (dør-til-dør) Tilbyr dør-til-dør både på underveis 

og endepunkttransporten. For 

samlastet gods er dør-til-dør-

operasjonen i hver ende fordyrende. 

 

Dør-til-dør ved hjelp av 

lastebiltransport i hver ende må 

speditørene/vareeierne selv 

organisere. Denne transportene er 

fordyrende både for samlastet og 

ikke samlastet gods. 

 

Tabell 3-6 viser at vei og jernbane mellom Oslo og 

Trondheim scorer forholdsvis likt på mange av 

egenskapene. Jernbanen har en fordel på pris, mens 

veitransport har en fordel med hensyn til fleksibilitet 

og ledetid. Jernbanen i korridoren Oslo-Trondheim har 

i utgangspunktet god kvalitet, men naturhendelser som 

har inntruffet de siste årene har gitt redusert 

punktlighet. I tillegg kan kapasitet på spor og ved 

terminaler gi en dårligere regularitet enn hva 

veitransporten tilbyr.  

Valg av transportform på strekningen avhenger 

derfor av hva som vektlegges hos ulike typer 

vareeiere når de etterspør transport. Tabell 3-7 gir en 

oversikt over hvordan viktige egenskaper ved valg av 

transportform avhenger av godstype.  

 

Tabell 3-7: Viktige egenskaper ved valg at transportform avhengig av godstype, utvalgte varegrupper 

 

Dagligvare Møbel og hjem Elektro, VVS, 

vann/avløp og 

verktøy Tørrvare Ferskvare 

Pris Viktig Viktig Viktig Viktig 

Ledetid Viktig Svært viktig Viktig Svært viktig 

Punktlighet Svært viktig Svært viktig Svært viktig Svært viktig 

Regularitet  Viktig Viktig Viktig Viktig 
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Fleksibilitet (dør-til-dør) Svært viktig Svært viktig Svært viktig Svært viktig 

Muliggjør samlasting  Ja  Ja Ja Ja 

Kommentar: Tabellen er basert på informasjon fra intervjuer og resultater fra «Konkurranseanalyse i godstransportmarkedet».  

Tabell 3-7 viser at uavhengig av nivå i verdikjeden er 

forutsigbarhet viktig. For ferskvarer og elektro, VVS, 

vann/avløp og verktøy er ledetid spesielt viktig siden 

varene ofte er tidskritiske. Dette gjør at disse 

varegruppene har en større tilbøyelighet til å velge 

veitransport. 

Hva blir samlastet og hva sendes direkte? 

Det er skilt mellom samlastet gods og ikke samlastet i 

analysen. I hvilken grad etterspørselen er ulik mellom 

de to er av betydning for konkurransen i korridoren.  

Samlastet gods inngår i et produksjonssystem før 

endelig destinasjon der blant annet fremføringstid og 

leveringspresisjon er viktig. Her har toget 

konkurransefordeler dersom øvrige krav innfris, fordi 

konsoliderte og planlagte leveranser i store kvanta er 

å foretrekke fremfor forsendelse med et stort antall 

lastebiler over lange avstander. 

Hvilket gods som samlastes avhenger av størrelsen på 

forsendelsen, avstanden, godsets beskaffenhet og 

kundens betalingsvilje. Det siste avhenger blant annet 

av hvor tidskritisk leveransen er. Samlast er i vekst, og 

mest vekst er det i samlast fra logistikkterminaler, som 

dagligvaregrossistenes anlegg. To trender gjelder: 

 Andre produsenter konsoliderer sitt gods hos 

kjedesentralens distribusjonssenter, slik at 

transportvolumet til hvert leveringssted for kjeden 

øker 

 Fra logistikkterminalen fraktes lasten til 1-5 

utsalgsteder med lastebil dør-til-dør, fremfor å bli 

satt på toget der en sjåfør med trekkvogn venter 

ved endeterminalen. Her er transporttid og 

leveringspresisjon viktige hensyn. Fra 

Østlandsterminalen på Gardermoen frakter for 

eksempel Coop kundepakkede konteinere med 

lastebil både til Midt- og Nord Norge fremfor å 

bruke toget fra Alnabru.  

Det finnes ingen oversikt over andelen samlastet gods 

vs. ikke samlastet gods i korridorene mellom 

landsdelene. Andelen samlastet gods via en 

samlastterminal antas å være omkring 30 pst. fra Oslo 

til Trondheim, men nærmere vurderinger er ikke gjort. 

                                                      
4 Dette forenkler analysen av konkurranseflatene mellom 
ulike transportslag, fordi en kan legge til grunn at endringer 
i transportvolum innenfor ett delmarked som følge av 

Betydning av samlasting 

Samlastet gods kjennetegnes altså ved at godset 

omlastes i regionale transportterminaler for videre 

distribusjon med lastebil. Dette muliggjør et bytte av 

transportmiddel, samtidig som opprinnelse og 

destinasjon fra terminalen er avgjørende for et ev. 

transportmiddelbytte. Det antas at jernbane er mest 

konkurransedyktig for gods med opprinnelse og 

destinasjon som er under 40 km fra baneterminalene.  

Samlastet gods kan derfor synes å ha en 

konkurranseflate mellom vei og bane i korridoren, men 

substitusjon mellom transportformene er i mindre grad 

avhengig av pris, og i større grad avhengig av om 

jernbanen tilbyr et fremføringstid som passer med den 

etterspurte leveringstiden. 

For ikke samlastet gods avgjøres valg av 

transportmiddel annerledes. Ikke samlastet gods 

kjennetegnes ved at det i hovedsak fraktes direkte fra 

avsender til mottaker. Dette påvirker transportvalget 

siden godset kan kjøres direkte i én forsendelse fra A 

til B, uten terminalbehandling. Det kan da lønne seg å 

benytte en lastebil på hele forsendelsen, og 

jernbanens konkurransedyktighet vil således være 

svakere. På samme måte som for samlastet gods vil 

konkurranseforholdet mellom vei og jernbane avhenge 

av opprinnelse og destinasjon fra terminalen. Ettersom 

jernbanen ofte har lavere kostnader enn lastebil, kan 

jernbane være å foretrekke for ikke samlastet gods 

også, særlig når tid spiller en mindre rolle.  

Ikke samlastet gods er mest konkurransedyktig der 

jernbaneterminalene ligger i transportkorridoren. Det 

vil si gods som skal fraktes mellom destinasjoner sør 

for Oslo og nord for Trondheim. Dette gjør at man 

slipper å kjøre en «omvei» med lastebil for å komme 

til terminalen. 

Observert etterspørselssubstitusjon mellom 

transportmidlene og synspunkter fra aktører  

Fra «Konkurranseanalyse i godstransportmarkedet» 

fant vi at etterspørselen på et overordnet nivå 

responderer lite på prisendringer.4 Det ser imidlertid 

ut til at korridoren Oslo-Trondheim har en mer 

prisfølsom etterspørsel enn andre korridorer.  

prisendringer vil medføre overføringer av transportvolum til 
andre transportformer 
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Videre finner analysen at konkurransen mellom vei og 

jernbane er asymmetrisk korridoren: 

 Vei er et alternativ til bane for en stor del av 

etterspørselen. 

 Bane er et alternativ for vei for en relativt mindre 

del av etterspørselen. Dette kan skyldes 

transportkjøpernes behov for kort ledetid og 

fleksibilitet. 

Omfanget av dør-til-dør-transport 

Dør-til-dør transport finner sted både for gods som 

fraktes direkte fra opprinnelsessted til destinasjon og 

for gods som samlastes eller terminalbehandles 

underveis. Dette medfører at banetransport er 

avhengig av veitransport i hver ende av 

transportstrekningen for å kunne frakte gods «dør-til-

dør». Imidlertid er det vanskelig å si noe om andeler 

gods som fraktes direkte fra opprinnelse til destinasjon 

og andeler gods som «behandles» underveis i 

korridoren. Dette fordi tilgjengelig statistikk i liten 

grad skiller mellom samlastet og ikke-samlastet gods 

men ser på den totale stykkgodstransporten som 

består av begge disse godstypene.  

Betydningen av tid 

Toget avgangstider er låst til spesielle tidspunkter 

med lastefrister på en terminal og lossestart ved neste 

terminal. Mandag til torsdag går det fem tog i døgnet 

fra Oslo til Trondheim. Tid fra lastefrist til lossestart er 

illustrert i Figur 3-3, sammen med en illustrasjon av når 

godset er klart for henting i Oslo og når det skal 

leveres i Trondheim. 

 

Figur 3-3: Tider for produksjon av gods i Oslo og levering av gods i Trondheim 

 

Kilde: Oslo Economics/Sitma/CargoNet/Cargolink 

Figur 3-3 illustrer at aktiviteten hos avsendere og 

mottakere av godset er mest intensiv i løpet av dagen. 

Toget fremfører godset i hovedsak på natten, noe som 

utnytter dødtiden i resten av næringslivet. En kan si at 

næringslivet har høyere toleranse for ventetid kveld 

og natt. 

Ett av togene går om dagen fra Oslo til Trondheim. 

Dette vil da har returtransport fra Trondheim til Oslo 

om natten. Grunnet bedriftenes produksjonsmønster er 

dagtogene mindre attraktive enn nattogene i 

godstransportmarkedet, og det at det går flest nattog 

til Trondheim illustrer den skeive retningsbalansen.  

Togenes avgangstider er dermed tilpasset kundenes 

etterspørsel, men det er likevel noen begrensninger. 

Mengden gods som blir klart ved slutten av en normal 

arbeidsdag (kl 15-16) i Oslo er større enn kapasiteten 

til de to togene fra Oslo som har ankomst i Trondheim 

sent på natten. Dersom dette godset er tidskritisk og 

skal være klart for utkjøring i Trondheim tidlig om 

morgenen neste dag, er man nødt til å benytte lastebil 

for deler av godsmengden. Togene som går senere 
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på kvelden kommer for sent frem til Trondheim for å 

rekke leveringsfristen.  

Kunder som er mer fleksibel med hensyn til når godset 

kan leveres rundt Trondheim har derfor større mulighet 

til å benytte tog. Om godset er tidskritisk eller ikke 

har ikke sammenheng med om godset samlastes eller 

ikke. 

Vårt datagrunnlaget tilsier at under gitte 

forutsetninger kunne mer gods vært transportert på 

bane. Godstogene til Trondheim har, som beskrevet, 

fullt utnyttet sin kapasitet på de mest populære 

avgangene, det vil si de som er fremme i Trondheim 

sent på natten.  Dette tyder på at gods som kunne hatt 

et overføringspotensial i realiteten ikke blir overført. 

Betydningen av jernbanens kvalitet 

Jernbanenes kvalitet på strekningen Oslo-Trondheim 

anses i dag som god. Det har imidlertid vært 

perioder, for 2-4 år siden, der jernbanenes 

punktlighet og regularitet på strekningen var relativt 

dårlig. Dette var særlig knyttet til naturhendelser (ras, 

flom etc.). Informanter opplyser om at jernbane tapte 

volumer til transport på vei på grunn av dette. Det ser 

ut til at endringer i kundenes oppfattede risiko for 

forsinkelser, og dermed deres forventninger om 

forutsigbarhet gjorde at mange vareeiere ble uvillige 

til å flytte volumet tilbake til jernbane.  

På en annen side vil de store vareeiere og samlastere 

tåle avvik på jernbanen (f.eks. som følge av ras) 

bedre enn mindre kunder fordi de har flere 

alternativer til transport. Dersom Dovrebanen står, vil 

de store kundene raskt skifte tilbake når banen igjen 

er åpen. Avvik i punktlighet ser således ikke ut til å 

være like avgjørende for denne gruppen.  

 

Det er verdt å merke seg at avvik i regularitet på 

Dovrebanen i stor grad skyldes uforutsette 

naturhendelser som har ført til innstilte tog. 

Punktlighetene for togene som ikke blir innstilt anses å 

være bedre, og denne har også bedret seg siden 

2010, jf. Jernbaneverkets statistikk illustrert i Figur 

3-4. 

 

 

 

Figur 3-4 Jernbaneverkets statistikk for punktlighet 

 

Kilde: Jernbaneverket

Selv om et flertall av informantene oppgir at pris er 

en viktig komponent i valg av transportform, er ikke 

pris alene avgjørende for valget. Det går frem i 

intervjuene at noen typer gods ikke vil overføres fra 

vei til bane nesten uavhengig av prisutvikling fordi 

bane ikke vurderes som et fullverdig alternativ. Dette 

henger sammen med at flere vareeiere har svikter på 

Dovrebanen friskt i minne og usikkerhet knyttet 

kvaliteten fører til at bane ikke er vurderes. Dette 

indikerer at selv om pris på bane settes lik null, vil 

fortsatt en god del gods transporteres med lastebil. 

Betydning av tilpasninger hos næringslivet over tid 

Jernbanen på Oslo-Trondheim er mindre fleksibel på 

når godset kan sendes og mengden gods som sendes, 

samt hvor det skal hentes og leveres. Det er derfor 

ikke alle godstransportkjøpere som har et behov som 

passer med jernbanens tilbud. På kort sikt er derfor 

mange vareeiere bundet til veitransporten. På lengre 

sikt kan næringslivet gjennom organisatoriske 

endringer og lokalisering av virksomhet tilpasse både 

når godset må hentes, når det må leveres og hvor 

godset skal sendes. Dette gjør at konkurranseflatene 

mellom vei og bane er større på lengre sikt enn på 

kort sikt.  
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Konkurranseflatene er også større hvis næringslivet 

har en trygghet om at tilbudet på jernbanen er stabilt. 

Dette gjelder for eksempel trygghet om 

terminalstrukturen.  

3.2.7 Illustrasjoner av etterspørselsfunksjoner  

Basert på egenskaper ved transportformene, 

observerte bytte av transportmidler og synspunkter 

fra aktørene kan vi illustrere etterspørselselastisitetene 

i markedet Oslo-Trondheim, uttrykt ved 

etterspørselsfunksjoner. I det følgende gis det en kort 

oppsummering av de viktigste funnene: 

 Sammenlignet med den overordnede nasjonale 

analysen i forrige rapport, har samlastet gods og 

ikke samlastet gods på denne strekningen en 

høyere prisfølsomhet. Vurdering fra prosjektet 

«Konkurranseanalyse i godstransporten» vil 

derfor representere en nedre grense for 

elastisiteten.  

 Konkurranseflatene mellom vei og bane Oslo-

Trondheim syns å være asymmetrisk. For samlastet 

gods og ikke samlastet gods vil alt som 

transporteres på bane i prinsippet også kunne 

transporteres på vei. Det godset som 

transporteres på bane transporteres her fordi 

kostnadsfordelen for banetransport er stor på 

lange strekninger. 

 Det er også kapasitetsbegrensninger på veiene. 

Jernbanen har en stor andel av samlede 

godsmengder på strekningen og hvis store deler 

av dette skal kjøres på lastebil blir det økt 

trengsel på hovedveiene mellom Oslo og 

Trondheim.  

 Når vi skal vurdere størrelsen på elastisitetene, 

vet vi at eksisterende volum betyr noe for 

hvordan vi vurderer overføringspotensialet. 

 Pris er en begrenset del av generaliserte 

transportkostnader. En prisendring på 10 pst. 

utgjør mindre enn 10 pst. endring i generaliserte 

transportkostnader. Det er viktigere for 

transportkjøperne å få generaliserte 

transportkostnader så lave så mulig.   

 Elastisiteten er avhengig av hvor nært godset 

hentes og leveres terminalene i Oslo og 

Trondheim, og om det skal hentes og leveres på 

«riktig» side av terminalen. Destinasjoner nord for 

Oslo og sør for Trondheim er mindre sannsynlige 

at blir betjent med tog. 

 Ikke samlastet gods og samlastet har ulikt behov 

for samlasting. Dette betyr større kostnadsfordel 

på bane for samlastet gods fordi godset uansett 

må innom terminal for samlasting. 

 Ikke samlastet gods på bane har trolig en høyere 

elastisitet enn samlastet gods. Årsaken er at en 

relativt stor del av vareeiere som transporterer 

samlastet gods har relativt mye å tjene på å 

transportere gods på bane. Vareeiere som 

transporterer ikke samlastet gods på bane 

oppnår en mindre kostnadsfordel sammenlignet 

med vei. En like stor prisendring vil derfor bety 

mer for ikke samlastet gods.  

 Elastisitetene er avhengig av om godset er 

tidskritisk. Både samlastet og ikke samlastet gods 

kan være tidskritisk gods. Jernbanen har 

begrenset kapasitet til å ta tidskritisk gods på 

strekningen Oslo-Trondheim. Dersom samlastet 

gods vanligvis er mer tidskritisk, innebærer det 

lavere elastisitet for dette godset.  

 Fordi vi ikke vet miksen av tidskritisk og ikke 

tidskritisk gods for samlastet og ikke samlastet 

gods, er det en viss usikkerhet om hvor 

konkurranseflaten er størst. 

 Samlasterne har et fokus på å transportere på 

bane dersom det lar seg gjøre. 

 Vareeierne har historisk sett vist ulik respons ved 

usikkerhet og endringer i markedet, for eksempel 

ved svikt i jernbanetilbudet. Små vareeiere er 

mindre villige til å akseptere risiko knyttet til 

banetransport etter ulykker/nedetid.  

 Langsiktige tilpasninger med hensyn til 

organisering og lokalisering i næringslivet er med 

på å gjøre respons til prisendringer mindre 

elastisk på kort sikt enn på lang sikt. 

Samlastet gods på bane 

Vi vet at samlastet godstransport på strekningen 

mellom Trondheim og Oslo er et av 

transportsegmentene i det nasjonale markedet hvor 

konkurransen mellom bane og vei sannsynligvis er 

hardest. Funnene for prisfølsomhet innenfor 

banetransport presentert i «Konkurranseanalyse i 

transportmarkedet» vil derfor kunne tolkes som et gulv 

for hvordan vi kan vurdere prisfølsomhet for samlastet 

gods på denne strekningen. Sannsynligvis gjør 

konkurransen fra vei at prisfølsomheten på denne 

strekningen er større enn prisfølsomheten på 

overordnet nivå.  

Samlastet gods kan være tidskritisk på en slik måte at 

etterspørselen har tydelige svingninger i løpet av 

døgnet. Jernbanen er nødt til å tilby en betydelig 

kapasitet på disse tidspunktene for å dekke 

etterspørselen. 

Tabell 3-8 viser en samlet vurdering av elastisitet for 

samlastet gods på bane i korridoren Oslo-Trondheim.  

Tabell 3-8: Vurdering av elastisitet 

 Vurdering av elastisitet for 

samlastet gods på bane 

Minimum Elastisiteten er minimum den 

elastisiteten som ble vurdert i den 

nasjonale «konkurranseanalyse i 
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godstransportmarkedet», det vil si 

under 1 

Sannsynlig I snitt er antakelig elastisiteten noe 

under 1 

Maksimum Dette godset vurderes å være så 

substituerbart at elastisiteten kan 

maksimum bli rundt 1 

Kommentar: En elastisitet på 1 betyr at ved en 1 pst. prisøkning, 

forsvinner 1 pst. av etterspørselen. Når elastisiteten er under 1 

forsvinner mindre enn 1 pst. av etterspørselen, og man sier at 

etterspørselen er «uelastisk». Når elastisiteten er over 1 sier man 

at etterspørselen er «elastisk». 

Ikke samlastet gods på bane 

I utgangspunktet er kostnadsfordelen for 

banetransport relativt til veitransport mindre relevant 

for ikke samlastet gods enn for samlastet gods. Dette 

skyldes at samlastet gods uansett må innom terminal 

for samlasting. Dette er ikke tilfelle for ikke samlastet 

gods, som allerede oppfyller en tilfredsstillende 

fyllingsgrad og kan sendes med bil direkte. Gods som 

sendes utenom terminalene vil spare både tid og 

kostnader ved å unngå behandling. Derfor er 

banetransport et mer attraktivt alternativ for samlastet 

gods, alt annet likt.  

En relativt høy andel av transport av ikke samlastet 

gods på bane har dermed mindre å tjene på å velge 

denne transportformen i stedet for vei. Dersom 

besparelsen ved valg av banetransport er marginal 

for mange, vil en relativt liten prisendring kunne ha 

stor betydning for det totale volumet av ikke samlastet 

gods som transporteres på bane. Dette vil gjøre at 

prisfølsomheten for ikke samlastet gods på bane er 

større enn prisfølsomheten for samlastet gods på 

bane. 

Dersom fremføringskostnaden for ikke samlastet gods 

med bane er lavere enn for vei, vil det likevel være 

aktuelt å bytte fra bane til vei, og motsatt. Det gjelder 

særlig for ikke samlastet gods som er mindre 

tidskritisk, slik at det kan sendes med togavganger 

der det er mindre kapasitetspress. 

Dette godset kan i grensetilfeller også være så 

substituerbart at elastisiteten blir høyere enn 1. Det vil 

si at etterspørselen er elastisk. 

Tabell 3-9 viser en samlet vurdering av elastisitet for 

ikke samlastet gods på bane i korridoren Oslo-

Trondheim.  

Tabell 3-9: Vurdering av elastisitet 

 Vurdering av elastisitet for ikke 

samlastet gods på bane 

Minimum Elastisiteten er minimum den 

elastisiteten som ble vurdert på i den 

nasjonale «konkurranseanalyse i 

godstransportmarkedet», det vil si 

under 1 

Sannsynlig I snitt er antakelig elastisiteten rett 

under eller rundt 1 

Maksimum Dette godset kan i grensetilfeller 

være så substituerbart at elastisiteten 

blir høyere enn 1 

Kommentar: En elastisitet på 1 betyr at ved en 1 pst. prisøkning, 

forsvinner 1 pst. av etterspørselen. Når elastisiteten er under 1 

forsvinner mindre enn 1 pst. av etterspørselen, og man sier at 

etterspørselen er «uelastisk». Når elastisiteten er over 1 sier man 

at etterspørselen er «elastisk». 

Samlastet gods på vei 

Alt gods som transporteres på bane kan i prinsippet 

også transporteres på vei. Grunnen til at mye gods 

likevel transporteres på bane er at kostnadsfordelen 

for banetransport relativt til vei er stor på lange 

strekninger. 

For godset som transporteres på vei er det imidlertid 

ikke slik at hele volumet kan transporteres på bane. Vi 

vet for det første at vei er enerådende transportform 

på mellomliggende relasjoner. I tillegg gjør krav til 

ledetid og fleksibilitet at banetransport ikke er et 

reelt alternativ for mange vareeiere, uansett pris.  

Denne asymmetrien gjør at prisfølsomheten for gods 

som transporteres på vei i korridoren er mindre enn 

prisfølsomheten for gods som transporteres på bane. 

Ikke tidskritisk gods vil også ha større elastisitet enn 

tidskritisk gods siden ledetiden ikke vil være like viktig 

for førstnevnte. Banetransport vil således være mer 

attraktivt.  

Den forenklede godsmodellen, jf. kap. 3.2.5, beregnet 

en elastisitet på maksimalt 2. Vår vurdering er likevel 

at dette godset neppe kan være så substituerbart at 

elastisiteten blir høyere enn 1. Det vil si at 

etterspørselen er uelastisk også på strekningen Oslo-

Trondheim. 

Tabell 3-10 viser en samlet vurdering av elastisitet for 

samlastet gods på vei i korridoren Oslo-Trondheim.  

Tabell 3-10: Vurdering av elastisitet 

 Vurdering av elastisitet for 

samlastet gods på vei 

Minimum Elastisiteten er minimum den 

elastisiteten som ble vurdert på i den 

nasjonale «konkurranseanalyse i 

godstransportmarkedet», det vil si 

nærmere null enn 1 

Sannsynlig I snitt er antakelig elastisiteten noe 

under 1 
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Maksimum Dette godset kan i grensetilfeller 

være så substituerbart at elastisiteten 

blir rundt 1 

Kommentar: En elastisitet på 1 betyr at ved en 1 pst. prisøkning, 

forsvinner 1 pst. av etterspørselen. Når elastisiteten er under 1 

forsvinner mindre enn 1 pst. av etterspørselen, og man sier at 

etterspørselen er «uelastisk». Når elastisiteten er over 1 sier man 

at etterspørselen er «elastisk». 

Ikke samlastet gods på vei 

En relativt høy andel av transport av ikke samlastet 

gods på vei har mye å tjene på å velge denne 

transportformen i stedet for bane. Ettersom 

besparelsen ved valg av veitransport er stor for 

mange, vil en relativt liten prisendring ha liten 

betydning for det totale volumet av ikke samlastet 

gods som transporteres på vei. Dette vil gjøre at 

prisfølsomheten for ikke samlastet gods på vei er 

lavere enn prisfølsomheten for samlastet gods på vei.  

Tabell 3-11 viser en samlet vurdering av elastisitet for 

ikke samlastet gods på vei i korridoren Oslo-

Trondheim.  

 

Tabell 3-11: Vurdering av elastisitet 

 Vurdering av elastisitet for ikke 

samlastet gods på vei 

Minimum Elastisiteten er minimum den 

elastisiteten som ble vurdert på i den 

nasjonale «konkurranseanalyse i 

godstransportmarkedet», det vil si 

nærmere null enn 1 

Sannsynlig I snitt er antakelig elastisiteten noe 

under 1 

Maksimum Dette godset kan i grensetilfeller 

være så substituerbart at elastisiteten 

blir rundt 1 

Kommentar: En elastisitet på 1 betyr at ved en 1 pst. prisøkning, 

forsvinner 1 pst. av etterspørselen. Når elastisiteten er under 1 

forsvinner mindre enn 1 pst. av etterspørselen, og man sier at 

etterspørselen er «uelastisk». Når elastisiteten er over 1 sier man 

at etterspørselen er «elastisk». 

Basert på disse vurderingene illustrerer Figur 3-5 vår 

vurdering av mulige etterspørselskurver for vei- og 

jernbanetransport. 

 

Figur 3-5: Illustrasjon av etterspørselsfunksjoner for vei- og jernbanetransport  

 

Figur 3-5 viser for det første at betalingsvilligheten på 

vei er noe lavere for samlastet gods enn for ikke 

samlastet gods. Det er motsatt på bane. 

Kostnadsfordelen er større for samlastet gods, på 

grunn av samlastingen som skjer ved godsterminalene, 

og som kan kombineres med overføring fra vei til 

bane. 

Prisfølsomheten antas å være høyere i banemarkedet 

enn i veimarkedet (brattere helning) både for 

samlastet og ikke samlastet gods.  Årsaken er at en 

relativt større andel av veigodset ikke har bane som 

et reelt alternativ.  

Ikke samlastet gods på bane antas å være mest 

prisfølsomt. Til sammenligning er samlastet gods 

bundet i en transportstrøm som går via terminalene, 

og som dermed vris mot jernbanen. Ikke samlastet 

gods kan i større grad finne sine egne veier der 

jernbane i mindre grad er et alternativ.  

Siden veitransport tilbyr en fleksibilitet jernbane 

umulig kan oppnå, vil det eksisterer en noe høyere 

betalingsvillighet for veitransport. Prisnivået for et gitt 

kvantum er derfor høyere i veitransportmarkedet. 
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3.3 Tilbud Oslo-Trondheim  

Analysen av tilbudssiden har som hensikt å avdekke 

hva fremtidige prisendringer kan bety for totalt 

tilbudt kvantum. Kjennskap til i hvilken grad bane- og 

veitransport som reaksjon på en prisøkning kan øke 

tilbudt volum, og til hvilke priser, er nødvendig for å 

vurdere respons på tilbudssiden ved endringer i det 

andre delmarkedet.  

3.3.1 Leverandørene i jernbanemarkedet 

I Norge er det få aktører som har rett til å drive 

godstransport på det nasjonale jernbanenettet. På 

strekningen Oslo-Trondheim er det to aktører som 

tilbyr konteinertransport på fast basis:  

 CargoNet (eid av NSB): har konteinertransport 

som hovedvirksomhet men tilbyr også systemtog 

 Cargolink (eid av Autolink): har konteinertransport 

som hovedvirksomhet  

CargoNet ble etablert i 2002 på basis av selskapet 

NSB Gods, og eies i dag 100 prosent av NSB. I 2014 

opererte CargoNet med 32 tog hver uke mellom Oslo 

og Trondheim. Ett kombitog tilsvarer i snitt et volum på 

25 vogntog på veien. I tillegg kjørte de seks 

systemtog i uken på deler av strekningen. Systemtog 

benyttes kun når en kunde har godsmengder nok til å 

fylle et tog alene.  

Fra Oslo operer CargoNet med to avganger mandag-

fredag, en ekstra avgang mandag-torsdag, samt en 

avgang på søndager. Fra Trondheim har selskapet to 

avganger mandag-fredag, med en ekstra 

morgenavgang tirsdag-fredag, samt en sen avgang 

fredag. 

Cargolink ble etablert i 2008, og har siden 2011 

vært i konkurranse med CargoNet. Cargolink har to 

daglige avganger til Trondheim i ukedagen og to 

avganger på søndager. Fra Trondheim tilbyr de to 

ukentlige avganger.  

Opplysninger fra informanter tilsier at Cargolink skal 

være ønsket, og til dels hjulpet fram i markedet av de 

store samlasterne, antakelig som motvekt til eventuell 

markedsmakt hos CargoNet. 

3.3.2 Kostnader ved jernbanetransport    

Jernbanetransport kjennetegnes av høye faste 

kostnader og lave variable kostnader. Denne 

kostnadsstrukturen gir stordriftsfordeler i produksjonen 

av jernbanetransport. Dette medfører at jernbane har 

et konkurransefortrinn på lange strekninger og/eller 

med store transportvolum.  

I tillegg til kostnader ved selve transporten tilkommer 

terminalkostnader. Terminalkostnadene avhenger av 

forhold som godstype, terminalens størrelse, layout og 

utstyr.  

3.3.3 Konkurransen innad i jernbanemarkedet  

Som tidligere beskrevet er de kun to togtilbydere i 

korridoren. Dette henger samme med høye 

etableringshindringer (finansiering av materiell, 

tilgang på kunder, slot-tider, terminalkapasitet mm.).  

Markedet må karakteriseres som konsentrert, og 

sannsynligheten for konkurranse i markedet henger 

sammen med størrelsen på etableringshindringene. Det 

ser derfor ut til at det kan være begrenset 

konkurranse på strekningen. Den begrensede 

konkurransen kan utspille seg ved at CargoNet har 

markedsmakt alene, eller ved CargoNet og Cargolink 

har markedsmakt sammen, gitt at de på lovlig vis 

klarer å koordinere sin markedsopptreden. 

En motvekt til mulig markedsmakt hos tilbyderne er at 

samlasterne er store og profesjonelle slik at det 

eksisterer kjøpermakt, samtidig om jernbanen ser ut til 

å møte sterk konkurranse fra lastebil. 

Mulig begrenset konkurranse i jernbanemarkedet 

åpner for at pris på jernbanetransport kan være 

høyere enn kostnadsnivået skulle tilsi. Ved å undersøke 

forholdet mellom priser og beregnede kostnader i 

korridoren finner TØI (1353/2014) imidlertid et 

forhold mellom pris og kostnader på 98 prosent – dvs. 

inntektene er mindre enn de variable kostnadene. 

Både CargoNet og Cargolink har hatt negative 

årsresultater i 2011, 2012 og 2013, jf. regnskapstall i 

Brønnøysundregistrene. 

Vi vet imidlertid ikke hvordan lønnsomheten er på 

strekningen Oslo-Trondheim. 

3.3.4 Illustrasjon av tilbudsfunksjonen for 

jernbanetransport 

Basert på informasjon om kostnadskomponenter og 

betraktninger om konkurranse i jernbanemarkedet er 

tilbudsfunksjon for jernbane vurdert og illustrert i Figur 

3-6.  

Figur 3-6: illustrasjon av tilbudsfunksjon for 

jernbanetransport  
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Tilbudskurven for jernbane er vurdert til å være 

fallende ved lavt kvantum, og begrunnelsen for dette 

er stordriftsfordeler. Kapasitetsbegrensninger både 

på spor og ved terminal (i alle fall på gitte tidspunkt) 

gir økte enhetskostnader ved større volum. I tillegg gir 

høy konsentrasjon og etableringshindringer mulighet til 

å sette pris over marginalkostnad. Ved et punkt vil 

imidlertid kapasiteten på sporet og ved terminalene 

være nådd, slik at det ikke lenger er rom for 

kvantumsøkninger. Dette gjør at tilbudskurven er u-

formet.  

Figur 3-6 viser at ved lave volum gir tilbudskurven i 

jernbanemarkedet et relativt høyt prisnivå, middels 

høye volumer er assosiert med relativt lave priser, 

mens høye volumer på sin side gir relativt høye priser. 

Dette medfører at tilbudet antas å være uelastisk når 

man nærmer seg kapasitetsgrensen. Her vil en relativt 

liten økning i transportert gods kreve en nokså stor 

prisøkning.  

3.3.5 Leverandørene i veimarkedet  

Transport av gods på vei gjøres av en rekke ulike 

leverandører (lastebilsjåfører). Norges 

Lastebileierforbund alene har 4000 medlemmer med 

til sammen 15 000 lastebiler. I tillegg kommer aktører 

utenfor forbundet og utenlandske aktører. Det er 

verdt å merke seg at noen utenlandske 

lastebiloperatører er eid av norske samlastere. 

Utenlandske aktører kan, i tillegg til transport til og 

fra Norge, drive innenlands transport i Norge innenfor 

reglene av tillatt kabotasje.  

Lastebileierne driver sjelden med linjetrafikk selv. Det 

er som oftest samlasterne som organiserer 

linjetrafikken, mens lastebileierne kjører på oppdrag 

for samlasterne.   

3.3.6 Kostnadsfunksjoner for veitransport   

De viktigste kostnadskomponentene i veitransport er 

sjåførlønn, drivstoff og materialkostnad. Sjåførlønnen 

er den samme uansett volum i bilen, mens de andre 

øker noe. Gjennomsnittskostnaden er imidlertid 

avtakende, slik at kostnaden per tonnkm faller jo 

større volum man klarer å få inn i samme biltransport.  

Veitransport står ovenfor lave faste kostnader når 

man har fylt opp en lastebil/trailer/semitrailer. 

Enhetskostnadene ser i liten grad ut til å falle når 

godsvolumene øker i korridoren Trondheim-Oslo totalt 

sett. Det ser således ikke ut til å eksistere 

stordriftsfordeler i produksjonen av betydning.  

Dersom etterspørselen etter vegtransport øker, vil det 

bli et visst press på knappe innsatsfaktorer som 

arbeidskraft og drivstoff. Dette kan bidra til at 

marginalkostnadene antakelig er svakt stigende. I 

tillegg kan økte volumer åpne markedet for 

etablering av aktører som er noe mindre effektive enn 

de etablerte. Dette vil også gjøre at 

kostnadsfunksjonen på overordnet nivå vil kunne stige 

noe med totalt volum. 

3.3.7 Konkurransen innad i veitransportmarkedet  

Som tidligere beskrevet består veitransportmarkedet 

av svært mange lastebiloperatører. Dette henger 

sammen med lave etableringshindringer (god tilgang 

på materiell, homogene produkter, få 

stordriftsfordeler mm.) som gjør at det er lett for nye 

aktører å etablere seg.  

Mange aktører gir sterk konkurranse. I tillegg ser det 

ut til at økt bruk av kabotasje samt innfasing av 25,25 

m. vogntog forsterker konkurransen ytterligere, og 

fører til priser som i stor grad avspeiler kostnader.  

Det faktum at lastebileierne ofte kjører på oppdrag 

for samlasterne fører til at tilbudet av lastebil relativt 

enkelt kan substitueres fra område til område, slik at 

konkurranseforholdene blir likeartede i ulike 

geografiske områder. 

Tilbakemeldinger fra intervjuer tyder på at 

konkurransen i markedet for veitransport er svært 

hard. Dvs. at leverandørene er villig til å ta på seg 

oppdrag på dårligere vilkår enn i andre bransjer – 

kortvarige avtaler til lave priser. Mange oppgir også 

at konkurransen de siste årene har blitt stadig 

hardere. 

Dersom de største samlasterne hadde fått mer 

markedsmakt betyr det ikke uten videre at mer gods 

transporteres med tog. Det er mange faktorer som 

påvirker valget av transportmiddel. Siden vi vet lite 

om fordelingen av samlastet og ikke samlastet gods 

mellom vei og bane kan vi vanskelig anslå 

markedsandelene her. 

3.3.8 Illustrasjon av tilbudsfunksjonen for 

veitransport 

Basert på informasjon om kostnadskomponenter og 

betraktninger om konkurranse i veitransportmarkedet 

er tilbudsfunksjon for veitransport vurdert og illustrert i 

Figur 3-7.  
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Figur 3-7: Illustrasjon av tilbudsfunksjon for 

veitransport  

 

 
 

 

Tilbudskurven for vei er vurdert til å være svært 

elastisk, som betyr at helningen på tilbudskurven er 

slak. Argumentet for dette er at det i liten grad 

eksisterer stordriftsfordeler samtidig som konkurransen 

i markedet anses som sterk. Dette fører til at prisen 

presses ned mot marginalkostnadene.  

Videre viser Figur 3-7 at et elastisk tilbud 

kjennetegnes ved at veitransporten kan øke volumet 

vesentlig uten at det vil avstedkomme store 

prisøkninger. 

3.4 Likevekt i markedet for 

intermodal godstransport mellom 

Oslo og Trondheim 

Konkurranseflaten mellom vei og bane i korridoren 

avgjøres av både etterspørselen og tilbudt. Pris og 

kvantum i markedet bestemmes når begge sider av 

markedet er i likevekt.  

3.4.1 Vår vurdering av likevekt 

Likevekten i markedet bestemmes av summen av tilbud 

og summen av etterspørsel, til et gitt prisnivå. Ettersom 

både tog og lastebil kan transportere både samlastet 

og ikke samlastet gods, må volumene i disse to 

segmentene legges sammen i likevekt. Dette er viktig 

for jernbanen som har en kapasitetsbegrensning. 

Dersom kapasiteten er brukt opp til samlastet gods, vil 

dette gi mindre muligheter for ikke samlastet gods, og 

prisen vil presses opp for begge godstypene. 

Etterspørselen i en likevektsmodell er vist i Figur 3-8.

 

Figur 3-8: Total etterspørsel etter intermodale transporter på vei og bane mellom Oslo og Trondheim 

 

Den totale etterspørselen kan settes sammen til en 

likevekt i vei- og banemarkedene samtidig. Figur 3-9 

viser slik likevekt.  
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Figur 3-9: Likevekt i markedene for intermodale transporter på vei og bane mellom Oslo og Trondheim 

 

Av figuren ser vi at prisen på jernbane er lavere enn 

på vei på denne strekningen. Etterspørselen antas å 

være relativt sensitiv for prisendringer i begge 

markedene, fordi generaliserte kostnader er nokså 

likeartede.  

På grunn av at jernbanens konkurransekraft bare er 

litt bedre enn veiens, greier ikke banen å utnytte den 

kapasiteten den har over døgnet. Bedrifters 

produksjonsmønster fører til at kapasiteten på de to 

første ettermiddagstogene nordover er fullt utnyttet. 

Likevel er det ledig kapasitet på togene over hele 

døgnet. Dette er fordi godset heller velger å bruke 

veien enn å vente på toget. I likevekt er derfor 

banemarkedet et stykke unna kapasitetsgrensen.  
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Vi har gjennomført en analyse av konkurranse mellom 

vei- og sjøtransport for konteinergods i 

utlandskorridoren Indre Oslofjorden-Nord-Tyskland.  

Med konteinere mener vi både standardiserte ISO-

konteinere og andre konteinere som vekselflak eller 

løstraller. ISO-konteinere kan vanligvis stables og er 

vanlig på konteinerskip og på jernbane. 

Vekselflak/løstraller kan vanligvis ikke stables, men er 

mer fleksible med hensyn til størrelse og hvor de kan 

åpnes. Vekselflak/løstraller er mer vanlig på lastebil 

og bilferje. 

Konteinere inneholder både samlastet gods og ikke 

samlastet gods, men distinksjonen er ikke like viktig 

når man ser på transportmiddelfordelingen her som 

for korridoren Oslo-Trondheim. Dette henger sammen 

med at kunnskapen om samlasting av gods er mindre i 

utenrikskorridorene, blant annet fordi det er flere 

aktører og transportene er i store grad styrt fra 

utlandet. I tillegg anses den relative andelen samlastet 

gods også å være lavere ved utenrikstransport.  

På sjøsiden har vi valgt å skille mellom konteinerskip 

og bilferjer, fordi dette synes å være to separate 

produktmarkeder. 

4.1 Geografisk beskrivelse 

Valg av geografisk området er gjort på bakgrunn av 

at transportmiddelfordelingen ser ut til å være mest 

følsomme for prisendringer i havnenes 

transportomland.  Dette medfører at i analysen er 

Nord-Tyskland avgrenset til Hamburg med 120 km 

omland. Tilsvarende tolkes Indre Oslofjord som Oslo 

med 120 km omland, som illustrert i Figur 4-1 (neste 

side).  

Godstransporten mellom Indre Oslofjord og Nord-

Tyskland går i hovedsak med lastebil og skip. 

Jernbanen er lite brukt. 

Hovedårer og knutepunkt i korridoren er: 

 Farleden fra Nordvest-Tyskland og Indre 

Oslofjord  

 Europaveger via Danmark  

 Europaveger via Sverige  

4. Konkurranseanalyse Indre Oslofjord-Nord-Tyskland  
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Figur 4-1: Omlandet rundt Hamburg og Oslo som inngår i analyseområdet  

 

Kartgrunnlaget fra Google Maps, bearbeidet av Oslo Economics/Sitma. Kommentar: Ringene rundt                                                            

Oslo og Hamburg illustrerer et omland på drøyt 120 km. 

4.1.1 Fremføring med skip 

Korridoren omfatter disse havnene i Indre Oslofjord: 

 Oslo havn 

 Drammen havn  

 Moss havn  

I området rundt Hamburg har disse havnene transport 

til og fra Indre Oslofjord: 

 Hamburg havn 

 Bremerhaven havn 

 Kiel (kun bilferje)  

Farleden mellom Oslo og Hamburg er i underkant av 

1 100 km.5  Fremføringstid for gods på sjø varierer 

                                                      
5 Varierer med start- og endepunkt.  

fra 1-3 dager avhengig av hvilken linje som opererer 

på strekningen.  

Havnene i Oslofjorden 

Tre havner i Indre Oslofjord er innenfor vårt 

analyseområde; Oslo havn, Drammen havn og Moss 

havn.  

Figur 4-2 viser utvikling i konteinerlast i de tre utvalgte 

havnene de fire siste årene.  
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Figur 4-2: Konteinerlast per havn i indre Oslofjord (i tonn) 

 

 Kilde: Shortsea Shipping  

Av Figur 4-2 ser vi at Oslo havn behandler de største 

mengdene konteinergods. Årlig lastes og losses det 

rundt 200 000 konteinere i havnen, og i 2014 

utgjorde dette nesten 1,4 mill. tonn. Dette gjør Oslo 

havn til Norges største konteinerhavn.  

Fra Figur 4-2 kommer det videre fram at Moss havn 

har en gjennomstrømning på om lag 300 000 tonn 

konteinergods i året. Havnen er dermed en av landets 

fremste konteinerhavner (Årsrapport Moss havn, 

2014).  

Drammen havn har i en årrekke vært Norges største 

havn for bilimport, men har også i de senere år hatt 

en stor andel konteinertransport. Figur 4-2 viser at 

havnen i 2014 omsatte i overkant av 140 000 tonn 

konteinergods. Det ser imidlertid ut til at 

konteineraktiviteten i haven er økende. Shortsea 

Shipping skriver på sine hjemmesider at konteiner-

omsetningen i første kvartal 2015 var på 14 600 teu 

(tilsvarer ca. 98 000 tonn) og dette er hele 70 prosent 

høyere enn gjennomsnittet i 20146.  

 

Havnene i Nord-Tyskland  

I Nord-Tyskland omfatter analysen tre havner; 

Hamburg havn, Bremerhaven havn og Kiel havn.  

Figur 4-3 og Figur 4-4 viser konteinervolum (oppgitt i 

teu) for henholdsvis Bremerhaven havn og Hamburg 

havn. 

 

                                                      
6 Noen av økningen skyldes at Maersk har flyttet sin 
virksomhet fra Oslo havn til Drammen havn.  
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Figur 4-3: Konteinervolum i Bremerhaven havn  

 

Kilde: Facts & Figures, Bremen/Bremerhaven 2012  

Figur 4-4: Konteinervolumer Hamburg havn 

 

*Europa inkluderer ikke Baltikumlandene. Kilde: Port of Hamburgs hjemmeside  

Hamburg havn er Europa nest største havn, etter 

Rotterdam havn. Den består av fire store 

konteinerterminaler. Statistikk fra havenes 

hjemmesider viser at havnen i 2013 hadde en 

gjennomstrømning på i overkant av 900 mill. teu. Av 

dette var om lag 10 mill. teu konteinere og utgjorde 

ca. 100 mill. tonn.  Dette medførte en økt 

konteinertransport på 4,4 prosent fra året før.  

Det er vanskelig å finne data på volumer som fraktes 

med skip i korridoren. I havnestatistikken til SSB finnes 

data på utenrikshandel mellom Østlandet og Mellom-

Europa. Denne statistikken viser imidlertid ikke 

fordelingen mellom europeisk gods og oversjøisk gods 

over de store europeiske havnene. I TØI-rapport nr. 

1125 «Konkurranseflater i godstransport» er det tatt 

utgangspunkt i denne statistikkene når 

transportmiddelfordelingen er undersøkt. Her er 

Østlandet definert som fylkene Østfold, Akershus, 

Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark, mens Mellom-

Europa inkluderer Tyskland, Storbritannia, Frankrike, 

Nederland, Polen, Belgia, Tsjekkia, Slovakia, Østerrike 

og Sveits. Denne statistikken fanger opp mer enn 

godsvolumer som er relevante for vår korridor, man 
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kan likevel gi et bilde av fordelingen mellom Indre 

Oslofjord og Nord-Tyskland. Statistikken viser at 

sjøtransport utgjør store volum for import og eksport 

fra/til Mellom-Europa. Stykkgods utgjør en betydelig 

andel av disse volumene. Import i konteinere utgjorde 

om lag 1,4 mill. tonn til havnene rundt Oslofjorden 

2008, der Oslo var den største enkelthavnen med 

over halvparten av dette volumet.7  

Vi kjenner godsomslaget over Bremerhaven og 

Hamburg, men ikke hvor godset kommer fra. Av ca. 

350 000 konteinerenheter med skip inn Oslofjorden er 

det ikke oversikt over fordelingen mellom oversjøisk 

gods og europeisk gods. Havnene i Oslofjorden har 

fra 10 % til 75 % andel europeisk gods, men ingen 

kan opplyse om det eksakte omfanget. Godset angitt 

for Nord-Tyskland i logistikkmodellen er kun for 

destinasjoner i denne regionen og inkluderer ikke gods 

i transitt. Det er usikkerhet knyttet til disse 

godsmengdene og det er umulig å verifisere mot 

andre statistikker. 

Statistikk fra havnene i korridoren viser totalt 

konteinervolum til den enkelte havn, samt hvor mye 

som fraktes mellom havnen og Europa.8 Som vi ser av 

Figur 4-4 er det kun en liten andel av det totale 

konteinervolumet som transporteres til Europa. I 2014 

utgjorde dette i overkant av 700 000 teu. Statistikken 

sier ingenting om hvor stor andel av dette volumet som 

transporteres til Norge.  

Bremerhaven havn er den fjerde største 

konteinerhavnene i Europa. Havnen anses som et 

knutepunkt for innenlandstransport, både hva gjelder 

jernbane og vei, og er således en viktig 

omlastingshavn. Figur 4-3 viser konteinervolum (målt i 

teu) for havnen.  

Av Figur 4-3 ser vi at til sammenligning med Hamburg 

havn hadde Bremerhaven havn en gjennomstrømning 

på i underkant av 600 mill. teu i 2013. Av dette var 

nesten 6 mill. teu konteinergods. Over Bremerhaven 

gikk det 128 000 teu konteinere til og fra Norge i 

2013.9 

Kiel havn har hovedsakelig bilferjetransport til og fra 

Norge, med en daglig avgang. Fra Kiel havn gikk det 

i 2013 totalt 2,5 mill. tonn gods med ferje til og fra 

Skandinavia.10 Det går ikke frem hvor mye som går til 

og fra Oslo, men Oslo havn hadde samme år 

651 000 tonn med bilferjer, fordelt på rutene til Kiel, 

Fredrikshavn og København.11  

                                                      
7 Statistikken baserer seg på at avsender- og mottakerland 
kan være transittland. For oversjøisk konteinertransport som 
omlastes i havner på kontinentet før det transporteres videre 
til Norge medfører dette at volumet blir registrert fra 
transittlandet selv om det i virkeligheten er oversjøisk gods.   

4.1.2 Fremføring på vei 

Fremføring av gods på vei kan i hovedsak skje ved to 

alternative traseer, via Danmark eller Sverige. Disse 

er illustrert i Figur 4-5. I tillegg finnes det flere mindre 

alternative fremføringsveier.  

Danmarksruten går via Larvik-Hirtshals med ferje 

(Color Line) eller alternativt via Langesund-Hirtshals 

med ferje (Fjordline). Ruten er i overkant av 800 km 

fra Oslo til Hamburg.  

Alternativet er ruten om Sverige. Denne går over 

Svinesund, Øresundsbroen og med ferje Danmark-

Tyskland (Rødby-Puttgarden). Ruten er i overkant av 

900 km fra Oslo til Hamburg.  

Fremføringstiden varierer med start- og endepunkt 

men er i gjennomsnitt på 10,5 timer for begge 

hovedalternativene. I tillegg kommer hviletid og 

ventetid med ferjene. Vi antar at hovedtyngden av 

veigodset går på ruten om Sverige.  

Figur 4-5: Alternative veitraseer mellom Oslo og 

Hamburg via Danmark og/eller Sverige 

 

Kartgrunnlag fra Google Maps. Kommentar: For veitransport er 

det to alternative traseer, via Danmark eller Sverige. Begge 

alternativene har en fremføringstid på om lag 10,5 time, ifølge 

Google.  

8 Merk at Europa ikke inkluderer de baltiske landene 
9 Kilde: www.bremenports.de/en/statistics  
10 Kilde: www.portofkiel.com/statistics.html 
11 Kilde: 
www.oslohavn.no/filestore/PDF/2014/2013rsstatistikk.pdf 

http://www.bremenports.de/en/statistics
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4.2 Etterspørsel Indre Oslofjord-

Nord-Tyskland 

Gjennom analyse av etterspørselen ønsker vi å 

undersøke om kjøperne (etterspørrerne) i markedet 

anser transport med vei og sjø som innbyrdes 

substituerbare på grunn av egenskaper, priser og 

bruksområde for de to transportformene.  

Dersom vei og sjø er substituerbare, er 

transportformene i samme marked, men en felles 

konkurranseflate av betydning. 

Man kan skille mellom to hovedtyper 

konteinertransport som etterspørres fra Hamburg og 

Bremerhaven: oversjøisk gods (DeepSea) som kommer 

på båt til havnen og gods som oppstår på det 

europeiske kontinentet (ShortSea) som kommer med 

tog eller bil til havnen. Oversjøisk gods går 

hovedsakelig med båt, og det er ShortSea-segmentet 

som er behandlet i vår analyse. 

4.2.1 Utvikling i markedsandeler 

Statistikkgrunnlaget for godvolumene i denne 

korridoren er varierende. Dette henger sammen med 

at en rekke store internasjonale kjøpere opererer i 

korridoren noe som vanskeliggjør tilgjengelig 

datagrunnlag.  

TØI (1125/2011) har funnet godsvolumer mellom 

Østlandet12 og Mellom-Europa13. Denne dataen 

fanger opp langt mer enn godsvolumer som er 

relevant for vår korridor, men kan likevel bidra til å 

danne et relevant bilde. Statistikken viser at det 

fraktes en relativt større andel samlastet gods på sjø 

enn med lastebil fra Mellom-Europa til Norge, både 

hva gjelder import og eksport. Samtidig har flere 

rederier opplyst om tap av markedsandeler til 

veitransporten, og dette ser i særlig grad ut til å 

gjelde områder i Nord-Tyskland. Man skal derfor 

tolke statistikken med forsiktighet.  

Tilsvarende finne TØIs rapport at veitransport mellom 

Østlandet og Mellom-Europa i stor grad består av 

samlastet gods. Omlegging til større sentrallagre i 

østlandsområdet har medført en økende andel 

importerte forbrukervarer fra Nord- og Mellom-

Europa går på vei over Svinesund til Østlandet. 

Mellom Norge og Mellom-Europa fraktes blant annet 

store mengder dagligvarer, diverse ferdigvarer og 

kjemiske produkter.  

Innspill fra intervjuene, og beregnet av generaliserte 

transportkostnader, tyder på at veitransporten har en 

konkurransefordel overfore sjøtransporten i 

korridoren. Det derfor mest sannsynlig at 

                                                      
12 Inkluderer fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Buskerud, 
Vestfold og Telemark 

sjøtransporten har en mindre markedsandel enn 

veitransporten på konteinertransport mellom Nord-

Tyskland og Indre Oslofjord. Sjøtransportens 

markedsandel øker jo lengre sør og vest i Europa man 

kommer. 

Transport med ferje på ruten Oslo-Kiel kommer i 

tillegg. Det antas markedsandelene å være relativt 

stabile. 

4.2.2 Utvikling i pris 

Vi har ikke data om pris, men det påstås fra 

operatørene at prisene i Europa har stått stille siden 

finanskrisen i 2008. 

4.2.3 Kjøpere i markedet  

Det er en rekke internasjonale kjøpere i korridoren, og 

det er krevende å skaffe en god oversikt over disse. 

Bildet kompliseres ytterligere av at rederier i økende 

grad opererer som logistikkleverandører i ShortSea-

segmentet. Dette betyr at de tilbyr dør-til-dør-

transport og andre tjenester dirkete til vareeier. Dette 

fører til at både rederier og «tradisjonelle 

samlastere/speditører» i stor grad tar transportvalg 

på vegne av vareeiere. 

Vi vet fra intervjuene at det er en skjev 

retningsbalanse i korridoren: Det går relativt mye 

konsumvarer i konteinere fra Nord-Tyskland til 

Oslofjordområdet, mens det er vanskeligere å fylle 

konteinere i returtransporten. Eksporten både fra 

Oslofjordområdet og Norge som helhet, går i større 

grad som bulktransport eller i andre lastebærere. Fra 

Larvik skipes det naturstein, mens fra Brevik skipes det 

gjødsel fra Yara.  

4.2.4 Samlastet og ikke samlastet gods  

Som beskrevet innledningsvis er ikke skillet mellom 

samlastet og ikke samlastet gods av samme betydning 

som i innenrikskorridoren Oslo-Trondheim. Kunnskapen 

om samlastingen av gods er mindre i 

utenrikskorridoren, noe som henger sammen med at 

det er flere aktører og at transportene i større grad 

er styrt fra utlandet. Samlasterne i Norge styrer 

trafikken i Norge, mens det i hovedsak er 

organisasjoner utenfor landets grenser som styrer den 

øvrige trafikken. Disse organisasjonene har som policy 

at de skal fortelle minst mulig om sin virksomhet til 

omverdenen. I tillegg anses den relative andelen 

samlastet gods også å være lavere ved 

utenrikstransport. Her er det mest fullastede 

konteinere som transporteres dør-til-dør. 

4.2.5 Kjøring av godstransportmodellen 

Som beskrevet i analysen for korridoren mellom Oslo 

og Trondheim har vi benyttet godstransportmodellen 

13 Inkluderer Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Nederland, 
Polen, Belgia, Tsjekkia, Slovakia, Østerrike og Sveits 
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til å analysere effektene av endringer i priser på ulike 

transportformer. Modellen forutsetter transport av 

stykkgods mellom det indre Oslofjordområdet (Oslo, 

Akershus, Østfold og Buskerud) og Nord-Tyskland 

(tilsvarende 130 km fra Hamburg i alle retninger), og 

som har start og avslutning i disse geografiske 

områdene. 

Predikerte tonnmengder i basisscenarioet  

Det modellberegnede godsgrunnlaget viste seg å 

være annerledes enn det som var forventet, med en 

lav andel biltransportert gods fra Nord-Tyskland til 

Oslofjorden. Tabell 4-1 viser det modellberegnede 

godsgrunnlaget i korridoren og fordelingen på hver 

transportform.  

Tabell 4-1: Modellberegnet godsgrunnlag  

Godsvolumer 

2012  

(1000 tonn) 

Lastebil Godstog Skip Sum  

Tyskland-Oslo 125 33 259 417 

Oslo -Tyskland 12 1 85 98 

Kommentar: Tabellen viser resultater etter modellkjøring av 

basisscenarioet. I modellen er det ikke beregnet hvordan 

konkurransesituasjonen mellom ferje og lastebiltransport 

påvirkes av prisendringer, eller mellom ferje og konteinerskip. 

For gods mellom det indre Oslofjordområdet og 

Nord-Tyskland hadde vi forventet vesentlig mer gods 

på motorveien. Kjøreavstanden er omkring 1000 

kilometer og standarden er høy. Godsgrunnlaget til 

og fra Nord-Tyskland er modellberegnet og ikke 

basert på spesifikke trafikkundersøkelser for denne 

korridoren. Godsomslaget med skip mot nord er 

fordelt på 110 000 tonn på Oslo-Kiel ferjen og 

149 000 tonn med øvrige skip, fortrinnsvis 

konteinerskip. Mot sør er det omkring 6 000 tonn på 

ferje ifølge godsmodellen. Etter innfasingen av nye 

ferjer mellom Oslo og Kiel i 2004 og 2007 har Color 

Line hatt betydelig trafikkvekst de siste årene. Tallene 

indikerer at ferjen hadde høyere markedsandel enn 

motorveien på denne strekningen i 2012. I så fall har 

andelen økt ytterligere. Godsvolumet på vei synes 

imidlertid å være for lavt anslått. 

Resultater etter kjøring for tre scenarier 

Vi sammenligner følgende tre scenarier med 

basisscenariet som betegner dagens situasjon: 

 Pris for lastebiltransport – 10 prosent økning 

 Pris for tog og skip – 10 prosent økning 

 Pris for tog og skip – 10 prosent nedgang 

Tabell 4-2 viser overføring av gods til og fra 

transportformene på sjø og vei som følge av relative 

prisendringer. Endringene er beregnet relativt til det 

totale volumet som transporteres i den aktuelle 

korridoren.  

Resultatkolonnen lengst til venstre viser 

etterspørselsrespons for transport fra 

Oslofjordregionen til den nordtyske regionen. Den 

midtre kolonnen presenterer modellert respons for 

transport fra Nord-Tyskland til Oslofjordområdet, og 

kolonnen lengst til høyre viser et vektet snitt av 

responsen på transport til og fra Oslofjordområdet. 

Resultatene viser at responsen på prisendringer i 

modellen for denne korridoren er beskjeden 

sammenlignet med modellen for Oslo-Trondheim.  

Vi ser at modellresultatene spriker en del i 

prediksjonene av effekter i de ulike scenariene. Når 

beregningene tar utgangspunkt i relativt små 

korridorer, vil modellens resultater kunne være spesielt 

følsomme for enkeltstrømmer fra bedrift til bedrift. 

Det vil si at enkelte aktørers beslutninger i modellen vil 

kunne få relativt stor betydning for de modellerte 

resultatene. Dermed kan det være fornuftig å benytte 

en gjennomsnittsbetraktning basert på de tre 

scenariene med ti prosents relativ prisendring for å 

vurdere sannsynlige effekter på etterspørselen i 

korridoren. 

Ved å beregne et enkelt gjennomsnitt av de vektede 

effektene i begge retninger i tre scenarier ser vi at 

den predikerte etterspørselseffekten av en endring i 

relative priser på ti prosent utgjør 4,4 prosent av det 

totale volumet i korridoren. Tolket alene impliserer 

dette en krysspriselastisitet mellom lastebil og skip på 

omtrent 0,9 i korridoren. Imidlertid gjør spesielt to 

forhold at den egentlige krysspriselastisiteten er en 

del mindre enn dette: 

1. Modellberegningene tar utgangspunkt i endringer 

i de totale transportkostnadene når de ulike 

scenariene vurderes. Dette omfatter altså 

kostnadsendringer langt utover det som impliseres 

av endringer i kjørepriser mellom endepunktene i 

korridoren. Endringen i totale transportkostnader 

som følge av en endring i rene kjørepriser på ti 

prosent vil være en del lavere, og dermed vil 

også volumeffektene av en slik begrenset 

prisendring være lavere enn det tabellen 

indikerer. 

 

2. Godsmodellen presenterer resultater som følger 

av kostnadsminimerende aktører. Det er rimelig å 

tenke seg at etterspørselsresponsen i alle fall på 

kort sikt vil være mindre følsom enn det disse 

resultatene viser, fordi det vil kunne ta tid for en 

del vareeiere å justere sin etterspørsel i henhold 

til observerte endringer. 

Til sammen gjør dette at en krysspriselastisitet på 0,9 

kan være fornuftig å benytte som en øvre grense i et 
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usikkerhetsspenn på prisfølsomheten for 

etterspørselssiden i korridoren. 

Tabell 4-2: Overføring av transportmengder fra/til 

sjø som følge av endrede priser i transportmodellen 

Scenario 
Oslo-

Tyskland 

Tyskland-

Oslo 

Vektet 

snitt 

Lastebil, 

10 % 

økning 

-0,6 % -0,6 % -0,6 % 

Tog og 

skip, 10 % 

økning 

0,1 % 15,4 % 11,5 % 

Tog og 

skip, 10 % 

nedgang 

-0,6 % -1,2 % -1,1 % 

Gj.snittlig 

sensitivitet 
0,4 % 5,7 % 4,4 % 

Kommentar: Tabellen viser resultater etter modellkjøring for tre 

ulike scenarier sammenlignet med et basisscenario. Effektene i 

tabellen er beregnet som den mengden gods som overføres fra/til 

sjøtransport relativt til total transportmengde i korridoren i 

basisscenariet. Den siste raden i tabellen beregner et enkelt 

gjennomsnitt av prediksjonene for absolutte endringer i volum i 

de tre scenariene. 

4.2.6 Forenklet godsmodell 

Tilsvarende som for Oslo-Trondheim er det benyttet en 

forenklet godsmodell som et alternativ til å analysere 

effektene av endringer i priser for ulike 

transportmidler på transportfordelingen.  

Modellforutsetningene er de samme som for Oslo-

Trondheim. Det antas altså at transportkostnader og 

kostnader for tidsbruk til sammen utgjør den 

generaliserte transportkostnaden (GTK). Videre 

forutsetter modellen en normalfordeling av volumet 

med hensyn på verdien av tid (kr/time). Fordelingen 

forutsatt en gjennomsnittlig tidsverdi på 500 kr/time 

og et standardavvik på 300 kr/time.  

Siden det i korridoren ikke skilles mellom samlastet og 

ikke-samlaset gods ser modellen bort ifra 

samlastingskostnaden.  

Transportmiddelfordelingen  

Basert på de ulike kostnadskomponentene har vi 

estimert en referansesituasjon for vei- og sjøtransport. 

Resultatene er illustrert i Tabell 4-3. 
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Tabell 4-3: Referansesituasjonen – gjennomsnittlig betraktning  

 Konteinertransport Indre Oslofjorden-Nord-Tyskland  

Transportkostnader 

Bil: 

 Kilometerkostnader: 8 000 kr 

 Terminal kostnader og andre transportkostnader: 6 100 kr 

 Sum: 14 100 kr 

Sjø: 

 Kilometerkostnader: 5 000 kr 

 Terminal og hentekostnad: 8 500 kr 

 Sum: 13 500 kr 

Transportkostnader for sjø er lavere enn for vei    

Andre kostnader  

 

Bil: 8 000 kr (gjennomsnitt) 

Sjø: 15 000 kr (gjennomsnitt) 

 

Vesentlig lavere tidskostnader ved lastebil enn sjø  

Generaliserte transportkostnader (GTK) 
For «gjennomsnittsgodset» er GTK for lastebil lavere enn sjø 

Lastebil mest fordelaktig  

Fordeling av volum  
I underkant av 95 pst. av volumet på vei 

I overkant av 5 pst. av volumet på sjø  

Gitt modellens forutsetninger viser Tabell 4-3 at for 

det «gjennomsnittlige godset» er det mest fordelaktig 

å benytte veitransport.   

Videre finner modellen en transportmiddelfordeling 

der i overkant av 5 prosent av godset transporteres 

på sjø mens de resterende 95 prosentene går på vei.   

Estimering av etterspørselselastisiteter  

Videre er modellen benyttet til å predikerer 

etterspørselselastisiteter for vei og sjø. Resultatene må 

tolkes som en gjennomsnittsbetraktning av 

volumendringer gitt økning/reduksjon i transportprisen, 

alt annet likt. Fordi vi benytter en forenklet modell er 

det usikkerhet knyttet til resultatene. Vi mener likevel 

at resultatene kan benyttes som et anslag på et 

maksimalnivå i et usikkerhetsspenn for hva 

krysspriselastisiteten mellom vei og bane kan være i 

korridoren.  

Som tidligere beskrevet skyldes dette at det i 

virkeligheten er flere egenskaper ved 

transportformene som er av betydning når 

transportvalget tas. Det at vår forenklede modell kun 

tar hensyn til kostnader knyttet til transport og 

tidsforløp, og ikke andre egenskaper som skiller 

transportformene, gjøre at modellen sannsynlig 

predikerer større effekter av prisendringer enn det vi i 

realiteten kan forvente. Opplysninger fra informanter 

og observasjoner i markedet underbygger dette. 

Tabell 4-4 oppsummerer resultatene.  

Tabell 4-4: Estimerte etterspørselselastisiteter for  

Type gods Estimert elastisitet  

Konteiner  Omtrent 1.0 

Kommentar: Elastisitetene er basert på en gjennomsnittlig 

betraktning etter at effektene av positive og negative 

prisendringer er modellert. 

Vi ser at den estimerte krysspriselastisiteten mellom sjø 

og vei for konteinergods har en verdi på omtrent 1,0. 

Er dette tilfellet, vil en 10 prosent relativ prisendring 

gi en 10 prosent overføring av volumet mellom 

transportformene.  

Det er sannsynlig at elastisiteten som modellen 

predikerer er for høy og dette kan delvis skyldes at 

modellen kun tar hensyn til ledetid og pris når GTK 

beregnes. I tillegg vet vi at modellen tar utgangspunkt 

i kjøpere som minimerer sine totale transportkostnader 

og gjør sine valg deretter. I virkeligheten er det 

rimelig å tenke seg at etterspørselsresponsen i alle fall 

på kort sikt vil være mindre følsom enn det modellens 

resultater viser, fordi det vil kunne ta tid for en del 
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vareeiere å justere sin etterspørsel i henhold til 

observerte prisendringer. 

Sammenligning med resultater fra nasjonal 

godstransportmodell 

Fra beregningene utført ved hjelp av den nasjonale 

godsmodellen fant vi et anslag på krysspriselastisitet i 

korridoren på omtrent 0,9. Den forenklede modellen 

benyttet her har gitt oss anslag på omtrent 1,0. Det vil 

si at resultatene fra de to modellene ser ut til å være i 

samsvar godt med hverandre. Den beregnede 

prisfølsomheten i valget mellom bil og sjø ser ut til å 

være uelastisk basert på de to modellene. 

Det er videre sannsynlig at de beregnede effektene i 

begge modeller er noe høyere enn det man 

sannsynligvis vil kunne observere. Dette skyldes blant 

annet at begge modeller baserer seg på rene 

kostnadsminimerende kjøpere. I tillegg vet vi at 

beregningene i den nasjonale godsmodellen tar 

utgangspunkt i endringer i totale transportkostnader, 

mens vi i utgangspunktet er interesserte i effektene av 

rene kjøreprisendringer. Det betyr at prisfølsomheten 

som impliseres av resultatene fra den nasjonale 

godstransportmodellene er en del lavere. Forutsettes 

det at kjørkostnadene utgjør om lag halvparten av de 

totale transportkostnadene gir dette en 

krysspriselastisitet ned mot 0,5 i korridoren.  

Samlet sett gir modellresultatene oss grunnlag for å 

tro at krysspriselastisiteten mellom vei og sjø i 

korridoren sannsynligvis er mindre enn 1,0. Det vil si at 

etterspørselen etter vei- og sjøtransport kan vurderes 

som uelastisk.  

4.2.7 Vurdering av etterspørselssubstitusjonen 

Graden av substitusjon mellom vei og sjø sier noe om 

hvordan kundene veksler fra den ene transportformen 

til den andre som følge av endringer i relative priser. 

Det er denne substitusjonen som danner grunnlaget for 

etterspørselsfunksjonene til vei og sjø i korridoren.  

Ulike egenskaper ved transportformene  

Vei- og sjøtransport har ulike egenskaper som er av 

betydning for transportvalget.  

Tabell 4-5 gir en oversikt over viktige egenskaper ved 

valg av transportform, og i hvilken grad vei og sjø 

oppfyller disse egenskapene.   

 

 

Tabell 4-5: Ulike egenskaper ved vei- og sjøtransport  

Egenskaper:  Vei Indre Oslofjord-Nord-

Tyskland 

Konteinerskip Indre 

Oslofjord-Nord-Tyskland 

Bilferje Indre Oslofjord-

Nord-Tyskland 

Pris Veitransport Oslo-Hamburg 

antas å ha en km-pris per 

40 fots konteiner på mellom 

8 og 10 kroner. I tillegg 

kommer for eksempel 

ferjetransport Rødby-

Puttgarden, bompenger 

over Øresund og Maut 

(egen kjørevegsavgift) i 

Tyskland.  

 

Prisen per km per 40 fots 

konteiner antas å være på 4 

til 5 kroner. Den er avhengig 

av at kapasiteten utnyttes. 

Ved vesentlige økninger i 

volumene kan prisene falle 

på grunn av 

stordriftsfordeler. 

 

Transport med løstraller på 

bilferje gjør at man slipper 

kostnader til sjåfør og 

trekkvogn. Bilferje er 

normalt billigere enn 

veitransport på strekningen, 

men det avhenger av 

lønnskostnadene til 

sjåførene. 

Ledetid Kjøretiden er opp mot 13 

timer med kjøre- og hviletid, 

som er maks av hva en 

sjåfør har lov til i løpet av et 

døgn. I tilfeller kan 

transporten derfor kreve 

mer enn 24 timer. Lastebilen 

er fleksibel med hensyn til 

når godset kan hentes og 

leveres. 

 

Overfartstiden er to til fire 

døgn. Den viktigste ruten 

går fra Hamburg og Bremen 

om fredag og kommer til 

Indre Oslofjord søndag 

kveld/mandag morgen. 

Dermed utnytter de 

«dødtid» hos sine vareeiere. 

 

Overfarten fra Kiel til Oslo 

og fra Oslo til Kiel tar 20 

timer. Avgang er klokken 

14:00 hver dag i hver by. 

Ankomst er klokka 10:00 

neste dag.  

Punktlighet og 

regularitet 

God kvalitet. Kan være 

utsatt for ventetid i 

flaskehalser. 

 

God kvalitet. Er avhengig 

av god drift i havnene.  

God kvalitet. Redusert 

kapasitet om sommeren 

pga. økt persontrafikk. 
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Fleksibilitet  Dør-til-dør-transport. 

Transporterer løstraller og 

konteinere. 

 

Kan tilby dør-til-dør ved 

hjelp av lastebil eller tog i 

hver ende. Kan tilby «lager 

til sjøs». Transporterer 

hovedsakelig konteinere. 

Løstraller kan ikke stables. 

 

Er avhengig av at kundene 

posisjonerer trekkvogn og 

sjåfør i begge ender av 

overfarten. Kan transportere 

løstraller og konteinere. 

Løstraller mest vanlig. 

Tabell 4-5 viser at sjøtransport, akkurat som jernbane, 

har en kostnadsfordel som øker med avstand og 

volum. Dette kan gi sjøtransport en prisfordel over 

lengre avstander og ved stor kapasitetsutnyttelse.  

Videre ser vi av tabellen at sjøtransport har en lengre 

og mindre fleksibel ledetid en veitransport, men 

punktlighet og regularitet er god.  

Bilferjen har også en kostnadsfordel sammenlignet 

med biltransport, men det er ikke klarlagt om denne 

øker med avstand og volum. I motsetning til 

konteinerskipene kan bilferjene enklere frakte 

løstraller. Bilferjene har også daglige avganger, og 

dermed god frekvens. Dette gjør bilferje 

sammenlignet med konteinerskip til et relativt sett 

bedre produkt for stykkgods, det vil si gods som går 

ofte og i mindre forsendelser. 

Rederiene kan spesiatilpasse transittiden for å utnytte 

kapasiteten. Denne tilpasningen knytter seg i hovedsak 

til tidspunkt godset ankommer havnen og tidspunkt for 

videre distribusjon etter overfarten - avgang og 

ankomst i havnene er altså av betydning.  

Sjøtransportens egenskaper (konteinerskip) gjør den 

mindre aktuell for gods som går ofte og i mindre 

forsendelser enn ved motsatt tilfelle: 

 Gods som går fra produsenter eller grossister i 

Tyskland til grossistlagre i Norge går i større 

kvanta og skal lagres. Dette gjør at godset i 

større grad kan samles og planlegges slik at det 

passer med sjøtransportens avgangstider. 

 Gods som går fra grossister i Tyskland til 

detaljister i Norge, kan være vanskeligere å 

planlegge og samles. Dette godset er derfor 

vanskelig å få over på sjø, og vil normalt gå på 

vei. 

 Gods som går til Tyskland går sjelden direkte til 

detaljister, men til grossister eller produsenter, 

noe som i større grad muliggjøre sjøtransport. En 

del av transporten er imidlertid ferskvarer (fisk) 

som er tidskritisk og derfor vanligvis går på vei. 

Tørrvarer og saltet fisk kan imidlertid gå med 

skip fra Norge, hvis man klarer å planlegge. 

Omfanget av dør-til-dør-transport 

Tilsvarende som i korridoren Oslo-Trondheim er 

lastebil det transportmiddelet som tilbyr størst 

fleksibilitet for dør-til-dør transport. Vi vet lite om de 

totale godsmengdene i korridoren Indre Oslofjord-

Nord-Tyskland og det er derfor vanskelig å anslå 

andeler av gods som blir sendt dirkete fra opprinnelse 

til destinasjon i én forsendelse og andeler som blir 

samlastet og terminalbehandlet underveis.  

Observert etterspørselssubstitusjon mellom 

transportmidlene og inntrykk fra aktører  

Fra «Konkurranseanalyse i godstransportmarkedet» 

fant vi at det eksisterer en relevant konkurranseflate 

for transport av konteinergods på sjø i korridorene 

mellom Norge og Europa. Den identifiserte 

konkurranseflaten ser særlig ut til å værerelevant 

mellom Nord-Tyskland og det sentrale Østlandet  

Informanter som transporter i omlandet rundt Nord-

Tyskland opplyser at en økende andel av godset som 

tidligere ble transport på sjø i dag transporteres på 

vei. Den økende konkurransen fra veitransport har ført 

til at «distribusjonsringen» rundt havene til stadighet er 

i endring - gods som transporteres innenfor 

havneomlandet ser ut til å være svært følsom ovenfor 

endringer i relative priser.  

Informasjon fra intervjuene og observasjoner i 

markedet tilsier at konkurranseflaten mellom sjø og vei 

ser ut til å være en asymmetrisk i korridoren Indre 

Oslofjor-Nord-Tyskland. Dette medfører at 

konteinerisert gods eller løstraller som fraktes på sjø i 

stor grad kan fraktes på vei, men i noe mindre grad 

vice versa. 

Betydningen av pris 

Informantene i intervjuene hevder at prisene i 

konteinersegmentet er direkte påvirket av prisene på 

veitransport. En tommelfingerregel antas å være at 

sjøtransportprisen må ligge 20-30 prosent under 

veitransportprisen for at kundene skal være villig å 

bruke sjø. Er dette tilfellet vil prispresset være hardere 

for konteinertransport enn for bulk- og tanktransport.  

Betydningen av tid 

Til tross for at sjøtransport (konteinerskipene) bruker 

lenger tid relativt til veitransport i korridoren, scorer 

sjøtransport likevel godt på forutsigbarhet. På 

bakgrunn av dette ser det ut til at sjøtransport er et 

godt alternativ til veitransport for konteinergods som 

aksepterer lengre ledetid. 
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Vareeieres produksjonsmønster ser ut til å påvirke 

valg av transportform. En stor andel av godset som 

potensielt kan gå med skip produseres i Tyskland ila. 

en arbeidsuke og sendes til Norge. Etter det vi forstår 

skjer produksjonen slik at det er en økning i mengden 

utgående varer mot slutten av uken. Samtidig er 

leveransene til Norge i noen tilfeller viktigere å få 

frem tidlig enn sent i uken. Dette er illustrert i Figur 

4-6. 

 

Figur 4-6: Tider for produksjon av gods rundt Hamburg og levering av gods rundt Oslo 

 

Kilde: Oslo Economics/Sitma

Figur 4-6 viser at konteinerskiptransporten kan utnytte 

organiseringen av næringsaktiviteten i Norge og 

Tyskland ved å frakte godset over helga når det er 

mindre aktivitet. I denne perioden har næringslivet 

høyere toleranse for ventetid og sjøtransporten 

tidsulempe fremstår derfor som mindre vesentlig. Det 

produseres imidlertid varer i Tyskland hele uka, og 

noe av dette godset er tidskritisk slik at det ikke kan 

vente på neste skip. 

Mer tidskritisk gods kan enten gå med bil gjennom 

Danmark og Sverige, eller sendes med bilferje via 

Kiel, der det er daglige avganger.  

Betydning av tilpasninger hos næringslivet over tid 

Praktiske forhold hos avsender og mottaker er av 

betydning for om det er mulig å sende varene til sjøs, 

men disse forholdene gjelder ikke i samme grad for 

om det er mulig å sende varer på veien. Dette betyr 

at hvis sjøtransporten klarer å tilby et produkt som har 

bedre kvalitet og lavere kostnader enn veitransporten, 

samtidig som vareeier forventer at tilbudet på sjø 

forbedres over tid, kan vareeiere velge å substituere 

seg til sjø ved god planlegging.  

4.2.8 Illustrasjoner av etterspørselsfunksjoner 

Basert på egenskaper ved transportformene, 

observerte bytte av transportmidler og synspunkter 

fra aktørene kan vi illustrere etterspørselselastisitetene 

i markedet Indre Oslofjord-Nord-Tyskland, uttrykt ved 

etterspørselsfunksjoner. I det følgende gis det en kort 

oppsummering av de viktigste funnene:  

 Forrige konkurranseanalyse kartla 

totaletterspørselen i transportmarkedet og 

konkurranseflatene på overordnet nivå. Funnene 

vedrørende prisfølsomhet fra den analysen 

vurderes som en nedre grense for korridoren 

Indre Oslofjord-Nord-Tyskland fordi vei- og 

sjøtransport her vurderes som relativt nære 

substitutter. Det betyr at prisfølsomheten for gods 

som transporteres på denne strekningen er høyere 

enn i markedet for øvrig. 

 Prisutvikling på vei har hatt betydning for 

volumene som transporteres på sjø.  
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 Tilbyderne på sjø omtaler konkurransen fra vei 

som relevant for sin prissetting. En 

tommelfingerregel som er nevnt er at 

sjøtransporten må ligge prismessig 20-30 pst. 

under veitransport for dør-til-dør-transportene.  

 Distansen mellom Nord-Tyskland og Indre 

Oslofjord er så kort med bil og med skip at 

kostnadsfordelen til sjøtransporten blir nokså liten. 

Dette tilsier at elastisiteten er høy for sjøgodset. 

 Konteinerskipene går bare tre ganger i uka, og 

bruker lang tid på fremføring, dette gir en 

asymmetrisk konkurranseflate. Det volumet som 

går på sjø kan i stor grad transporteres på vei, 

men det motsatte er ikke tilfelle.  

 Bilferjene går en gang i døgnet, og disse kan 

være et bedre alternativ til bil. Særlig hvis man 

sender løstraller uten trekkvogn/sjåfør, slik at man 

slipper å dekke kostnader til disse. 

 Bilferjene går via Kiel som ligger strategisk til for 

å samle transporter mellom det europeiske 

kontinentet og Østlandet. 

 En stor del av vareeierne som transporterer sitt 

gods på vei gjør det på mellomliggende 

relasjoner, og en stor del har krav til ledetid og 

fleksibilitet som gjør transport på sjø til et uegnet 

alternativ.  

 Gods som sendes til detaljister i Norge eller 

Tyskland har ofte krav til kort ledetid, og kan 

vanskeligere planlegges på en god måte. Dette 

godset er i stor grad låst til å gå med lastebil 

eller bilferje. 

 Samme tidskritikalitet har ferskvarer som fisk og 

grønnsaker. Disse varene er også i stor grad lås 

til lastebil eller bilferje. 

 For en betydelig del av konteinergodset er det 

derfor ikke konkurranseflate mellom sjø 

(konteinerskipene) og vei på strekingen Oslo-

Hamburg. Det kan være en større 

konkurranseflate mellom bilferje og biltransport. 

 Dagens volum på sjø og vei har betydning for 

etterspørselselastisitetene. Vi har relativt 

begrenset innsyn i reelle volumer på strekningen. 

Likevel har vi grunn til å tro at volumet med 

lastebil er vesentlig større enn volumet med skip. 

For et gitt volum som overføres, utgjør dette da 

en større andel av sjøtransporten. Dermed blir 

elastisiteten for vei lavere enn for sjø. 

 Sjøtransporten driver samproduksjon med 

ShortSea-gods og oversjøisk gods, og det 

oversjøiske godset utgjøre en nokså stor andel av 

totalproduksjonen. Dette volumet kommer inn i 

havnen med båt og er nærmest låst med 

sjøtransport videre.  

 Hvis man inkludere oversjøisk gods blir også 

elastisiteten på sjø relativt lav. 

 Langsiktige tilpasninger med hensyn til 

organisering og lokalisering i næringslivet er med 

på å gjøre respons til prisendringer mindre 

elastisk på kort sikt enn på lang sikt. 

 Langsiktige tilpasninger kan være mer 

kostnadskrevende enn gevinstene ved å bytte 

transportmiddel. På strekningen Indre Oslofjord-

Nord-Tyskland antas gevinsten neppe å bli store. 

Gods på vei 

Vi vet at store deler av konteinergodset synes å gå 

på vei på grunn av at det er tidskritisk og/eller 

ferskvarer. Videre er en del av forsendelsene nokså 

små. Dette godset kan i mange tilfeller gå med 

bilferje, dersom dette er mer kostnadseffektivt. 

Funnene fra «Konkurranseanalyse i godstransporten» 

er derfor nokså like i dette markedet som generelt i 

godstransportmarkedet. Gods på vei kan være mer 

prisfølsomt lengre sør og vest i Europa der 

tidsforskjellene blir relativt mindre og 

kostnadsforskjellene relativt større. 

Gods på vei kan overføres til sjø, dersom 

godstransportkjøperne tilpasser sin virksomhet. Dette 

betinger at de planlegger sin logistikk og at det er 

noe å hente på å bruke sjø. 

Tabell 4-6 viser en samlet vurdering av elastisitet for 

gods på vei i korridoren Indre Oslofjord-Nord-

Tyskland.  

Tabell 4-6: Vurdering av elastisitet 

 Vurdering av elastisitet for gods på 

vei Indre Oslofjord-Nord-Tyskland 

Minimum Elastisiteten er minimum den 

elastisiteten som ble vurdert på i den 

nasjonale «konkurranseanalyse i 

godstransportmarkedet», det vil si 

nærmere null enn 1 

Sannsynlig I snitt er antakelig elastisiteten 

nærmere 1 enn null 

Maksimum Dette godset kan i grensetilfeller 

være så substituerbart at elastisiteten 

blir rundt 1 

Kommentar: En elastisitet på 1 betyr at ved en 1 pst. prisøkning, 

forsvinner 1 pst. av etterspørselen. Når elastisiteten er under 1 

forsvinner mindre enn 1 pst. av etterspørselen, og man sier at 

etterspørselen er «uelastisk». Når elastisiteten er over 1 sier man 

at etterspørselen er «elastisk». 

Gods på sjø 

Det går relativt lite konteinergods i ShortSea-

segmentet mellom Oslo og Nord-Tyskland. Mye av 

dette godset kan i prinsippet gå på vei og 

elastisiteten blir relativt høy. Ettersom det er små 

besparelser ved å bruke sjø blir godset prisfølsomt. 
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Tabell 4-7 viser en samlet vurdering av elastisitet for 

gods på sjø i korridoren Indre Oslofjord-Nord-

Tyskland.  

Tabell 4-7: Vurdering av elastisitet 

 Vurdering av elastisitet for gods på 

konteinerskip Indre Oslofjord-Nord-

Tyskland, short-sea 

Minimum Elastisiteten er nokså sikkert høyere 

enn elastisiteten som ble vurdert for 

konteinertransport på sjø i den 

nasjonale «konkurranseanalyse i 

godstransportmarkedet», men som 

minimum et sted under 1 

Sannsynlig Det er sannsynlig at etterspørselen er 

elastisk, altså rundt 1 

Maksimum Dette godset kan være svært følsomt 

for prisendringer og elastisiteten kan 

være noe over 1 

 

Vurdering av elastisitet for gods på 

konteinerskip Indre Oslofjord-Nord-

Tyskland, oversjøisk gods 

Minimum 

Som minimum er etterspørselen 

tilnærmet perfekt uelastisk, det vil si 

null 

Sannsynlig 
Det er sannsynlig at etterspørselen er 

svært uelastisk, altså nærmere null 

Maksimum 

Godset kan ha en elastisitet et sted 

mellom null og en, det vil si at det i 

alle tilfeller er uelastisk 

Kommentar: En elastisitet på 1 betyr at ved en 1 pst. prisøkning, 

forsvinner 1 pst. av etterspørselen. Når elastisiteten er under 1 

forsvinner mindre enn 1 pst. av etterspørselen, og man sier at 

etterspørselen er «uelastisk». Når elastisiteten er over 1 sier man 

at etterspørselen er «elastisk». 

Det faktum at konteinertransportene mellom Nord-

Tyskland og Indre Oslofjord inngår i andre 

transportkorridorer er med på å påvirke helningen på 

etterspørselskurven på sjø. Oversjøisk gods fra Asia 

og Nord-Amerika kommer til de store havnene i 

Europa og omlastes på skip til Norge. En vesentlig del 

av etterspørselen i korridoren stammer fra slik 

transport. Denne etterspørselen går nesten utelukkede 

med sjøtransport, noe som tilsier at etterspørselen 

innenfor dette segmentet er uelastisk.  

Etterspørselssubstitusjonen etter transport av 

oversjøiske konteinere og transport av «nordtyske 

konteinere» (short-sea) ser ut til å være forskjellig. 

Figur 4-7 illustrerer dette.  

Figur 4-7: Illustrasjon av etterspørselskurver for 

Nordtysk konteiner (ShortSea) og oversjøisk 

transport  

 

 

Figur 4-7 viser at betalingsvilligheten for oversjøisk 

gods på sjø er høyere enn for nordtysk gods. Dette 

henger sammen med at for godset med opprinnelse i 

Tyskland er lastebil et godt alternativ, mens oversjøisk 

gods sendes med feederskip.  

Ettersom både gods fra Nord-Tyskland og oversjøisk 

gods kan transporteres med samme skip og samme 

lastebiler, må volumene i disse to segmentene legges 

sammen i likevekt. Det er særlig viktig for skipene som 

laster begge typer konteinere i samme overfart, slik at 

prissettingen i ShortSea-markedet påvirkes av hva 

som skjer i markedet for oversjøisk gods. Dette 

medfører at den totale etterspørselskurven for sjø vil 

være summen av etterspørselen fra ShortSea-

markedet og etterspørselen fra oversjøisk transport.  

Gods på bilferje 

Bilferjene går hver dag og transporterer et betydelig 

volum gods til Norge. Mye av dette godset kan i 

prinsippet gå på vei og elastisiteten blir relativt høy. 

Besparelsene skyldes økte sparte lønnskostnader, og 

etterspørselen er derfor følsom for endringer i 

arbeidskraftkostnader.  

Tabell 4-8 viser en samlet vurdering av elastisitet for 

gods på bilferje i korridoren Indre Oslofjord-Nord-

Tyskland.  
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Tabell 4-8: Vurdering av elastisitet 

 Vurdering av elastisitet for gods på 

bilferje Indre Oslofjord-Nord-

Tyskland 

Minimum Elastisiteten er nokså sikkert høyere 

enn elastisiteten som ble vurdert for 

konteinertransport på sjø i den 

nasjonale «konkurranseanalyse i 

godstransportmarkedet», men som 

minimum et sted under 1 

Sannsynlig Det er sannsynlig at etterspørselen er 

elastisk, altså rundt 1 

Maksimum Dette godset kan være svært følsomt 

for prisendringer og elastisiteten kan 

være noe over 1 

Kommentar: En elastisitet på 1 betyr at ved en 1 pst. prisøkning, 

forsvinner 1 pst. av etterspørselen. Når elastisiteten er under 1 

forsvinner mindre enn 1 pst. av etterspørselen, og man sier at 

etterspørselen er «uelastisk». Når elastisiteten er over 1 sier man 

at etterspørselen er «elastisk». 

Basert på egenskaper ved transportformene, 

observert etterspørselssubstitusjon og aktørers 

synspunkter illustrer Figur 4-8 etterspørselskurver for 

konteinergods for vei- og sjøtransport. 

Figur 4-8: Total etterspørsel etter intermodale transporter på vei og sjø mellom Indre Oslofjord og Nord-

Tyskland  

 

Figur 4-8 viser at etterspørselen etter 

konteinertransport på vei og sjø er mindre prisfølsom 

en etterspørselen på bilferje. En høyere elastisitet her 

kommer i stor grad av at godset i prinsippet kan gå 

på vei og elastisiteten blir relativt høy.  

Videre ser vi av figuren at ShortSea-etterspørselen 

(nordtyske konteinere) er mer prisfølsomt enn 

etterspørselen på vei. Dette henger sammen funnet om 

en asymmetrisk etterspørsel mellom sjø og vei i 

korridoren for denne type gods. Det at konteinergods 

på sjø i stor grad kan fraktes på vei, men ikke 

omvendt, indikerer at etterspørselen etter sjøtransport 

for ShortSea-godset er mer følsom ovenfor endringer i 

relative priser. For oversjøisk gods er tilfellet motsatt. 

Denne etterspørselen går nesten utelukkede med 

sjøtransport i Norge, noe som fører til en relativt 

uelastisk etterspørsel.  

4.3 Tilbud Indre Oslofjord-Nord-

Tyskland  

Analysen av tilbudssiden har som hensikt å avdekke 

hva fremtidige prisendringer kan bety for totalt 

tilbudt kvantum. Kjennskap til i hvilken grad sjø- og 

veitransport som reaksjon på en prisøkning kan 

substituere seg over til å tilby tjenesten er nødvendig 

for å vurdere respons på tilbudssiden ved endringer i 

det andre delmarkedet. 
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4.3.1 Leverandører i sjømarkedet  

Det er fem rederier som går i linjefart mellom Indre 

Oslofjord og Nord-Tyskland. I tillegg tilbyr bilferjen 

Color Line cargotransport mellom Oslo og Kiel.  

Tabell 4-9 gir en oversikt over hvilke rederier som 

trafikkerer på strekningen, antall ukentlige avganger 

og transittid. I tillegg er det også en ukentlig 

konteinerlinje mellom Drammen havn og Bremerhaven 

havn. Denne betjenes av rederiet Seago Line som er 

100 prosent eid av danske Maersk Group.  

 

Tabell 4-9: Linjefart mellom Indre Oslofjord og Nord-Tyskland  

 
Oslo-Hamburg Oslo-Bremerhaven14  

Til Oslo Fra Oslo Til Oslo Fra Oslo 

DFDS 

Logistics 

1 ukentlig avgang  

Transitt: 2 dager 

1 ukentlig avgang 

Transitt: 4 dager 

1 ukentlig avgang  

Transitt: 3 dager 

1 ukentlig avgang  

Transitt: 4 dager  

Team Lines  
3 ukentlige avganger 

Transitt: 1-3 dager   

3 ukentlige avganger 

Transitt: 3-4 dager 

2 ukentlige avganger 

Transitt: 3 dager 

2 ukentlig avgang  

Transitt: 2-4 dager 

Unifeeder 
1 ukentlig avgang 

Transitt: 1 dager 

1 ukentlig avgang: 

Transitt: 5 dager  
-  -  

UECC - -  
2 ukentlige avganger  

Transitt: 2 dager  

2 ukentlig avgang  

Transitt: 1-2 dager 

 Til Moss Fra Moss Til Moss Fra Moss 

DFDS 

Logistics 

1 ukentlig avgang 

Transitt: 4 dager 

1 ukentlig avgang 

Transitt: 2 dager 
- - 

Team Lines  
1 ukentlig avgang 

Transitt: 3 dager 

1 ukentlig avgang 

Transitt: 3 dager 

1 ukentlig avgang 

Transitt: 3 dager 

1 ukentlig avgang 

Transitt: 4 dager 

Kilde: Informasjon om avganger er hentet fra havnenes hjemmesider

Av de fem rederiene som tilbyr linjetrafikk i korridoren 

er det i hovedsak DFDS Logistic, Unifeeder og 

Seagoline som tilbyr konteinertransport. Siden 

TeamLines har sitt hovedsegmentet innen oversjøisk 

gods og UECC (United European Car Carriers) har sitt 

hovedsegment innen transport av kjøretøy er ikke 

disse rederiene av like stor relevans for vår analyse.  

I tillegg til de overnevnte rederiene tilbyr Color Line 

Cargo også konteinertransport på strekningen. 

Tilbudet innebærer både transport av selve lastebilen 

med lastebærer, roro og frittstående gods (paller 

mm). Dette segmentet dekker et annet produkt, fordi 

det også tar løstraller som trekkes av lastebil, og det 

har daglige avganger i begge retninger.  

4.3.2 Kostnader ved sjøtransport  

Det eksisterer høye faste kostnader ved sjøtransport. 

Disse kommer på bakgrunn av kapitalbindinger og 

terminalbehandling (faste og variable kostnader 

knyttet til laste- og lossekostnader i havn, samt 

havneavgifter). De variable kostnadene er på sin side 

lave. Kostnadsstrukturen fører til at det, i likhet med 

                                                      
14 Man kan også benytte alternativer ruter hvor godset fraktes til havene Kiel/Rotterdam/Antwerpen/Hamburg for deretter 
å kjøres med bil til omlandet rundt Bremerhaven. 

jernbane, er det knyttet stordriftsfordeler til 

transportvolum og -lengde.  

Generelt er det et inntrykk i intervjuene at kostnadene 

i sjøtransport har hatt et press oppover pga. avgifter. 

4.3.3 Konkurransen innad i markedet   

Det er et relativt begrenset antall tilbydere av 

sjøtransport i korridoren, og rederiene som tilbyr 

linjetrafikk er, som tidligere beskrevet, i stor grad 

differensierte.  

Det ser ut til å eksistere etableringshindringer. For det 

første må rederiene ha et visst kundegrunnlag for å 

fylle skipene. Videre kan kontraktbindinger hindre 

kundemobilitet. Det er i midlertid usikkert om 

etableringshindringene er tilstrekkelig til å gi 

linjerederiene mulighet til å utnytte markedsmakt over 

tid.  

I ferjemarkedet, som tilbyr tjenester til både gods- og 

passasjertrafikk, er etableringshindringene høyere, 

fordi det er vanskeligere å få forbrukerkunder til å 

bytte leverandør enn bedriftskunder. 
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4.3.4 Illustrasjon av tilbudsfunksjonene  

Basert på informasjon om kostnadskomponenter og 

betraktninger om konkurranse i sjøtransportmarkedet 

er mulige tilbudsfunksjoner vurdert og illustrert i Figur 

4-9 og Figur 4-10.  

Våre funn indikerer at tilbudskurven for linjefart kan 

ha ulik form på kort og lang sikt. For bilferje er det 

mer krevende å etablere nye linjer, dette gjør 

reaksjonen på tilbudssiden mindre fleksibel. Figur 4-9 

illustrerer at tilbudskurven på kort sikt er stigende 

(klassisk tilbudskurve).  

Figur 4-9: Illustrasjon av kortsiktig tilbudskurve for 

linjefart og for bilferje 

 

 

Den stigende tilbudskurven begrunnes ut ifra 

kapasitetsbegrensninger, avstand fra havn til 

destinasjonssted og en viss grad av markedsmakt på 

grunn av få rederier.  

Figur 4-10 viser at på lang sikt i 

konteinerskipmarkedet kan man argumentere for at 

tilbudskurven i stedet er fallende.   

Figur 4-10: Illustrasjon av langsiktig tilbudskurve 

for linjefart (ikke bilferje) 

 

 

Den fallende tilbudskurven kommer på bakgrunn av 

stordriftsfordeler som gir fallende enhetskostnader 

med hensyn på volum. Dette fører til at tilbyderne kan 

senke prisen når kvantum øker. Det antas at på lengre 

sikt er etableringshindringer er av mindre betydning.   

Et eksempel på at høye volum kan gi lave kostnader 

er den oversjøiske transporten fra Kina. En konteiner 

fra Shanghai til Rotterdam antas å koste om lag det 

samme som fra Rotterdam til Oslo. 

4.3.5 Leverandørene i veimarkedet  

Transport av gods på vei gjøres av en rekke ulike 

leverandører (lastebilsjåfører). Det antas at 

mesteparten av volumet betjenes av utenlandske 

aktører mellom Nord-Tyskland og Oslofjordområdet. 

Dette bekreftes i intervjuer hvor det fremkommer at 

norske lastebiler i svært liten grad kjører 

langtransport til utlandet, mens utenlandske lastebiler 

kjører i Norge. 

4.3.6 Tilbudsfunksjoner i veitransportmarkedet 

Tilbudsfunksjoner i veitransportmarkedet antas å være 

tilsvarende de beskrevet i korridoren Oslo-Trondheim. 

Det henvises til kap. 3.3 for beskrivelse av kostnader 

og konkurransen i veitransportmarkedet, samt 

illustrasjon av tilbudsfunksjonen.   

4.4 Likevekt i markedet for 

intermodal godstransport mellom 

Nord-Tyskland og Indre Oslofjord 

Konkurranseflaten mellom veitransport, konteinerskip 

og bilferje i korridoren avgjøres av både 

etterspørselen og tilbudet. Pris og kvantum i markedet 

bestemmes når alle sider av markedet er i likevekt.  

4.4.1 Vår vurdering av likevekt 

Likevekten i markedet bestemmes av summen av tilbud 

og summen av etterspørsel, til et gitt prisnivå.  

Når likevekten i markedet skal illustreres har vi valgt 

å benytte tilbudskurven i konteinerskipmarkedet på 

lang sikt, fordi det antakelig vil være mer relevant å 

vite resultatet på lang sikt enn på kort sikt. 

Figur 4-11 viser likevekten i markedet for vei- og 

sjøtransport i korridoren.  
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Figur 4-11: Likevekt i markedet for vei- og sjøtransport for konteinertransport  

 

Det er som tidligere beskrevet utsikkerhet knyttet til 

hvor store volumer som faktisk transporteres på vei og 

sjø, og det er derfor usikkert nøyaktig hvor tilbuds- og 

etterspørselskurvene bør plasseres i forhold til 

hverandre.  

Observasjoner i de tre delmarkedene indikerer at i 

likevekt ligger prisen på sjøtransport under prisen på 

veitransport, og dette gjelder uavhengig av helning 

på tilbudskurven for sjø.  

Etterspørselen antas å være relativt lite sensitiv for 

prisendringer i begge markedene. Etterspørselen etter 

konteinergods vil være mer sensitivt enn det som er 

vist i figuren, men prisnivået settes når man ser på 

hele operasjonen til skip på en gang.  
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Avslutningsvis vil vi vurdere hvordan analysen av 

konkurranseforholdene i de to delmarkedene Oslo-

Trondheim og Indre Oslofjord-Nord-Tyskland vurderer 

mulige effekter av prisendringer for ett av 

transportslagene i korridorene, samt knytte noen 

vurderinger til konkurranseforholdene 

5.1 Effekt av prisendringer 

I dette kapitlet illustrerer vi hva som kan bli effekten 

av prisendringer i delmarkedene. Fire scenario 

vurderes: 

 Prisøkning på vei Oslo-Trondheim 

 Prisreduksjon på bane Oslo-Trondheim 

 Prisøkning på vei Indre Oslofjord-Nord-Tyskland  

 Prisreduksjon på sjø Indre Oslofjord-Nord-

Tyskland 

Med utgangspunkt i likevektene i de to delmarkedene, 

som beskrevet i kapittel- 3.4 og 4.4, diskuteres 

sannsynlige virkninger av prisendringer. Slike 

prisendringer er for eksempel tenkt gjennomført ved 

hjelp av offentlige avgifter.  

5.1.1 Høyere avgifter på veitransport Oslo-

Trondheim 

For å gjøre bane relativt mer attraktivt i forhold til 

vei, kan det være mulig å øke avgiftene på 

veitransporten. Økte avgifter betyr økte priser, og vil 

ha en negativ effekt på etterspørselen etter transport 

på vei. Tilsvarende kan det tenkes at økte bompenger 

vil virke på samme måtte som en avgiftsøkning.  

Vi antar en endring i avgifter som medfører en 10 

prosent økning i prisen på vei.15 Dette fører til et 

negativt skift i tilbudskurven, og er illustrert i venstre 

panel i Figur 5-1. Selv om etterspørselen etter 

veitransport er relativ prisfølsom er effekten på 

markedspris noe større enn effekten på volum, målt i 

prosent.  

Fordi etterspørselen etter transport samlet sett er lite 

prisfølsom er det rimelig å anta at en avgiftsøkning vil 

bety lite for den totale etterspørselen etter 

godstransport. I figurillustrasjonen legges det derfor til 

grunn at den negative volumendringen for vei tilsvarer 

volumøkningen på jernbane. Det antas videre en 

neglisjerbar overføring fra vei til sjø, som det dermed 

ses bort fra.  

Redusert volum på vei fører til at etterspørselskurven 

for jernbane skrifter utover og dette er illustrert i det 

venstre panelet i Figur 5-1. Siden etterspørselen på 

jernbane er relativt følsom for endringer i prisen på 

vei, gir dette utslag i en relativt større volumøkning 

enn prisøkning. Figuren illustrer at en relativ prisfølsom 

etterspørsel i begge markeder gir en kvantumseffekt 

som er merkbar.

 

Figur 5-1: Illustrasjon av effekt av økt avgift på veitransport  

 

Kommentar: Det venstre panelet i figuren illustrerer effekten av økte avgifter ved et positivt skift i tilbudskurven for veitransport fra T0 til 
𝑻1, markert som effekt #1. Som følge av økte priser på vei svekkes etterspørselen etter veitransport, illustrert ved et positivt skift i 

etterspørselen for bane fra 𝑬0 til 𝑬2. Denne effekten er markert med #2. En relativ prisfølsom etterspørsel i begge markeder gir en 

kvantumseffekt av betydning. Den lave etterspørselselastisiteten for godstransport totalt sett gjør at netto volumeffekt er nær null. 

                                                      
15 Hvordan effektene av en avgiftsreduksjon eller  
tilskudd fordeles mellom selgere og kjøpere bestemmes av 
elastisitetene på tilbuds- og 

etterspørselssiden. Her antas det en endring som tilsvarer en 
10 prosent prisøkning.  

5. Konklusjon 
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5.1.2 Reduserte avgifter/mer effektiv jernbane Oslo-

Trondheim  

En prisreduksjon på jernbane kan komme direkte i 

form av reduserte avgifter. Prisreduksjonen kan også 

følge av reduserte kostnader som følge av offentlige 

investeringer i infrastruktur som øker 

fremkommeligheten eller gir mer effektiv 

terminalstruktur. Vi antar en endring i avgifter eller 

effektivitet som tilsvarer en 10 prosent prisreduksjon 

på jernbanen. Dette gir et skift nedover i tilbudskurven 

for jernbane, og er illustrert i høyre panel i Figur 5-2. 

Siden etterspørselen etter jernbanetransport er relativt 

prisfølsom, antas dette skiftet å gi betydelig 

volumendring på bane.  

Siden etterspørselen etter transport samlet sett er lite 

prisfølsom antas det som tidligere at volumøkningen 

på jernbane medfører en tilsvarende volumreduksjon 

på vei. I figurillustrasjonen er dette illustrert ved et 

negativt skift i etterspørselskurven for vei. Tilbudet for 

veitransport er så elastisk at skiftet praktisk talt ikke 

gir utslag i prisen i veimarkedet.  

 

 

Figur 5-2: Illustrasjon av effekt av redusert avgift på jernbanetransport 

 

Kommentar: Det høyre panelet i figuren illustrerer effekten av en redusert avgift/forbedret kapasitet ved et negativt skift i tilbudskurven 

for banetransport fra T0  til 𝑻1, markert som effekt #1. Som følge av reduserte priser på bane reduseres etterspørselen etter veitransport, 

illustrert ved et negativt skift i etterspørselen for vei fra 𝑬0 til 𝑬2. Denne effekten er markert med #2. En relativ prisfølsom etterspørsel i 

begge markeder gir en kvantumseffekt av betydning. Et svært elastisk tilbud på vei medfører liten eller ingen effekt på veiprisen.  

5.1.3 Høyere avgifter på veitransport Indre 

Oslofjord-Nord-Tyskland 

Tilsvarende som på strekningen Oslo-Trondheim antas 

en endring i avgifter eller andre tiltak som gir en 10 

prosent økning i prisen på vei. Dette gir et skift 

oppover i tilbudskurve på vei, som er illustrert i Figur 

5-3. Siden etterspørselen for veitransport er relativt 

lite prisfølsom blir effekten på markedsprisen stor 

sammenlignet med en begrenset volumreduksjon. 

Denne volumreduksjonen antas imidlertid å være ikke 

helt ubetydelig.  

Det er videre lagt til grunn en neglisjerbar overføring 

fra vei til bane. Tilsvarende som på stekningen Oslo-

Trondheim fører en lite prisfølsom total etterspørsel 

etter transport til at reduksjonen i volum på vei 

overføres til sjø, fordelt på konteinerskip og bilferje. 

Dette gir en liten økningen i volumet på sjø. På sikt kan 

den økte etterspørselen gi rom for økte 

stordriftsfordeler på konteiner som fører til at prisene 

på sjøtransport kan falle. Denne effekten er illustrert i 

høyre panel i Figur 5-3. Her ser vi at et positivt skift i 

etterspørselskurven på sjø fører til at prisen for 

sjøtransport reduseres fra p0 til p1.  
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Figur 5-3: Illustrasjon av effekt av økt avgift på veitransport  

 

Kommentar: Det venstre panelet i figuren illustrerer effekten av økte avgifter ved et positivt skift i tilbudskurven for veitransport fra T0 til 
𝑻1, markert som effekt #1. Som følge av økte priser på vei svekkes etterspørselen etter veitransport noe, illustrert ved et positivt skift i 

etterspørselen for både konteinerskip og bilferje fra 𝑬0 til 𝑬2. Denne effekten er markert med #2. En relativt mindre prisfølsom 

etterspørsel for veitransport gir en kvantumseffekt mindre enn prisendringen, men antas imidlertid å være av en ikke ubetydelig 

størrelse. Volumøkningen på sjø er tilsvarende volumreduksjonen på vei. På sikt kan den økte etterspørselen fører til at prisene på 

konteinertransport faller.  

5.1.4 Reduserte avgifter på sjøtransport Indre 

Oslofjord-Nord-Tyskland  

Både et redusert avgiftsnivå på sjø og mer effektive 

havner vil gjøre sjøtransport til et mer 

kostnadseffektivt alternativ relativt til vei i korridoren. 

Dette kan således bidra til å redusere prisen og gi 

økte volumer. Sjøtransportører kan da være i stand til 

å møte en gitt etterspørsel med lavere priser. Mer 

effektive havner er imidlertid mer aktuelt for 

konteinerskipene enn bilferjene. 

I dette scenariet antar vi en avgiftsreduksjon eller et 

tiltak som gjør sjøtransport mer effektiv slik at effekten 

er en 10 prosent reduksjon i prisene på sjø. Dette gir 

et skift nedover i tilbudskurven for sjø, både for 

oversjøisk konteinergods, konteinergods fra Nord-

Tyskland (kontinentet) og bilferjegods, og er illustrert i 

midtre og høyre panel i Figur 5-4.  

Den største andelen av oversjøisk gods går allerede 

på sjøen og har en relativt lav prisfølsomhet mens 

godset fra Nord-Tyskland anses som prisfølsomt. Dette 

fører til at samlet volumendring som kommer på 

grunnlag av en 10 prosent prisreduksjon er mindre enn 

10 prosent.  

En volumøkningen på sjø vil i sin helhet medføre et 

negativt skift på etterspørselssiden for veitransport 

(gitt antagelsen om en uelastisk etterspørsel etter 

transport i korridoren). Innen veitransporten 

representeres tilbudssiden av en relativt flat 

tilbudskurve, som fører til at skiftet på 

etterspørselssiden får svært små eller ingen effekter 

på prisene, og nesten hele skiftet vil manifestere seg i 

reduserte volumer. Overføring av volum fra vei til sjø 

er i figuren under vist til å være begrenset. 

Overføringspotensialet vil imidlertid kunne være større 

hvis man kun ser på konteinergods fra Nord-Tyskland. 

 

Figur 5-4: Illustrasjon av effekt av redusert avgift på sjøtransport  

 

Kommentar: Midtre og høyre panel i figuren illustrerer effekten av redusert avgift/tiltak på sjø/mer ved et negativt skift i kurven som 

representerer tilbudet på konteinerskip og bilferje fra 𝑻0 til 𝑻1, markert som effekt #1. Som følge av reduserte priser på konteinerskip og 

bilferje øker etterspørselen etter sjøtransport noe fra q0 til q1. Dette gir et negativt skift i etterspørselen etter veitransport fra 𝑬0 til 𝑬2. 

Denne effekten er markert med #2. På grunn av en lite prisfølsom etterspørsel er kvantumseffekten ikke ubetydelig. 
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De fire scenarioene drøftet ovenfor viser at 

egenskaper ved likevekten har stor betydning for 

sannsynlige effekter av eventuelle endringer i 

rammebetingelser. Endringene er avhengig av 

prisfølsomhet (helning på kurven) på både 

etterspørsel- og tilbudssiden. En høy prisfølsomhet 

blant kjøperne av transport kan føre til at endringer 

på tilbudssiden i markedet er potensielt virkningsfulle 

for å overføre volumer.  

Hvorvidt tiltakene skissert i dette kapitlet gir et mer 

økonomisk transporttilbud, har vi ikke vurdert. 

Samfunnsøkonomisk effektivitet er noe annet enn at 

tjenesten er dyr eller billig – det handler om hvordan 

tjenestene er priset i forhold til marginale kostnader 

(interne og eksterne) for transportformen.  

5.2 Vurdering av andre tiltak 

I tillegg til vurderingene av de fire scenarioer ovenfor 

har vi noen overordnede vurderinger av andre mulige 

tiltak:  

1. Betydningen av flere togavgang Oslo-Trondheim 

2. Flytting av jernbaneterminaler 

3. Likebehandling av persontog og godstog 

4. Kortere ledetid for konteinertransport til sjøs 

Vurdering er ikke en vurdering av samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet, kun en vurdering av reaksjonen i 

markedet. Den er derfor ikke egnet alene som 

anbefalt prioritering av tiltak.  

5.2.1 Betydningen av flere togavganger Oslo-

Trondheim 

I teorien kan etterspørselen etter transport mellom 

Oslo og Trondheim deles i dagmarked og nattmarked 

i tillegg til samlastet og ikke samlastet marked. Som 

tidligere beskrevet er kapasiteten på enkelte 

togavganger i korridoren sprengt. Dette medfører at 

gods som kunne ha gått på bane i stedet blir sendt 

med lastebil. Ett mulig tiltak kan være å sette inn 

ekstra tog.  

Det er også forskjeller i etterspørselen i hver retning. 

Av de fem togankomstene til Trondheim på 

virkedagene har to lossetidspunkt før kl. 04, 

ytterligere to har lossetidspunkt før kl. 06 og ett tog 

har lossetidspunkt kl. 19. Som hovedregel synes det å 

være slik at togene med lossetidspunkt før kl. 04 

rettes mot gods til samlastterminalene, togene før kl. 

06 rettes mot gods som skal direkte til detaljist og 

toget på kvelden retter seg mot gods som skal inn på 

et lager og der videre framføring ikke er spesielt 

tidskritisk. Etterspørselen reduseres jo senere på 

døgnet som godset ankommer, dvs. at etterspørselen 

er størst for gods som kan losses før kl. 04 om 

morgenen. Samlasterne hevder følgende om samlastet 

gods: 

 Kortere transporttid er viktig. Den relative 

ulempen øker med avstand til baneterminalen fra 

Oslo nord og Trondheim sør. Transporten kan da 

ta 11-12 timer med tog dør-dør og 7-8 timer 

med lastebil dør-dør.  

 Presisjon og forutsigbarhet er viktigere for 

samlastet gods enn lavere transportpriser. 

Overføringspotensialet synes å være størst for ikke 

samlastet gods. Her har jernbanen en lavere 

markedsandel enn for samlastet gods og mulighetene 

for å innfri konkurransekravene er lettere.  

Forholdene i markedet kan samlet sett tyde på at det 

kan være betalingsvillighet for en ekstra togavgang i 

korridoren, dersom det er ledig slot-tid på 

ettermiddagen fra Oslo.  

Dersom det ikke er betalingsvillighet for en ekstra 

togavgang, og den likevel settes inn vil man få et 

tilbud som er høyere enn etterspørselen, som vist i 

figuren under. 

Figur 5-5 Illustrasjon av ekstra togavganger Oslo-

Trondheim 

 

Kommentar: Ved å sette inn ekstra togavganger i Oslo-

Trondheim, flyttes tilbudt kvantum fra q0 til q1. Ved dette volumet 

må jernbaneoperatørene ha prisen pT for å dekke sine 

marginalkostnader, mens kundene er villig til å betale pE for å 

overføre godset fra vei til bane.  

Figur 5-5 illustrerer dermed en situasjon der man 

setter inn flere togavganger enn markedet er villig til 

å betale for, noe som gjør at tilbud og etterspørsel 

kommer i ubalanse. 

For å oppnå både flere togavganger og et marked i 

balanse samtidig må man sette inn tiltak som flytter 

enten tilbudskurven eller etterspørselskurven. Dette er 

illustrert i kapittel 5.1.2 om for eksempel mer effektiv 

togtransport over. 
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5.2.2 Flytting av jernbaneterminaler  

Avstand til jernbaneterminalene er av betydning for 

transportvalget. Siden jernbanen har et 

konkurransefortrinn på lengre strekninger vil godsets 

opprinnelse, terminalavstand og total 

transportstrekning være av betydning når 

transportvalget tas. Ved eksempelvis å flytte 

Alnabruterminalen lenger nord og Brattøra lenger sør 

for Trondheim vil mulige effekter avhenge av forhold 

beskrevet i tabellen under.  

 

Tabell 5-1: Forhold som er av betydning ved flytting av jernbaneterminaler  

 Alnabru Brattøra 

Samlastet gods 

 Avhenger av avstand til samlasterterminal.  

 Hvis denne er i nærheten av den flyttede terminalen vil tiltaket trolig ha liten effekt.  

 Dersom jernbaneterminal og samlastterminal havner på ulike steder, vil jernbanen tape 

etterspørsel.  

 

Ikke-samlastet gods 

 Avgjørende om terminalen ligger i 

godsets «transportkorridor»  

 For gods med opprinnelse nord for ny 

terminal vil jernbanetransport utgjøre en 

mindre del av den totale avstanden. Om 

jernbane er konkurransedyktig avhenger 

av total transportavstand.  

 Gods med opprinnelse sør før ny terminal 

vil uansett kjøre forbi terminalen og 

godsets destinasjon vil være av betydning 

for valg av transportform. 

 Dersom jernbaneterminalen flyttes 

nærmere Trondheim vil 

jernbanestrekningen bli kortere og 

jernbanens konkurransefordel reduseres. 

 Avgjørende om terminalen ligger i 

godsets «transportkorridoren»  

 For gods med opprinnelse sør for ny 

terminal vil jernbanetransport utgjøre en 

mindre del av den totale avstanden. Om 

jernbane er konkurransedyktig avhenger 

av total transportavstand. 

 Gods med opprinnelse nord før ny 

terminal vil uansett kjøre forbi terminalen 

og godset destinasjon vil være av 

betydning for valg av transportform. 

 Dersom jernbaneterminalen flyttes 

nærmere Oslo vil jernbanestrekningen bli 

kortere og jernbanens konkurransefordel 

reduseres. 

Effekten av å flytte Alnabruterminalen eller Brattøra 

terminal nærmere hverandre vil altså avhenge av 

godsvolumets fordeling i korridoren. Generelt vil en 

flytting av terminalene medføre at antall kilometer på 

jernbane reduseres. For gods som er lokalisert nord 

for dagens Alnabruterminal og sør for Brattøra kan de 

ny lokalisering gjøre jernbane mer konkurransedyktig, 

siden antall kilometer med lastebil kan reduseres. For 

gods lokalisert sør for dagens Alnabruterminal og 

nord for Brattøra vil avstanden fra ny terminal, både 

fra destinasjons- og endested, være av betydning for 

konkurranseflaten. Hvis en ny lokalisering medfører at 

jernbane utgjøre kun en liten del av den totale 

transportstrekningene, kan det tenkes at 

direktetransport med lastebil heller velges.  

5.2.3 Likebehandling av persontog og godstog  

EU har de senere årene hatt fokus på prioritering av 

godstog i forhold til persontog. På strekinger der det 

kjøres både person- og godstog har persontogene i 

hovedsak førsteprioritet. Dette setter begrensninger 

for godstogenes avganger, både antall og tidspunkt. I 

tillegg fører det blant annet til at 

leveringspålitelighetene til godstogene avhenger av 

persontogtrafikken. 

Et eksempel på prioritering av godstog finner vi på 

toget mellom Narvik og Oslo. Mestepartene av denne 

strekningen går via Sverige og her har toget prioritet 

på skinnene. Siden toget slipper å vente på lokale 

persontog har leveringspåliteligheten vært svært god.  

En likebehandling av persontog og godstog på 

Dovrebanen kan bidra til å øke påliteligheten og 

kapasiteten for transport av gods. 

5.2.4 Kortere ledetid for sjøtransporten  

Generelt har det vært en trend at fleksibilitet og kort 

leveringstid stadig viktigere, når kostnadene ved 

transport faller sammenlignet med andre kostnader i 

næringslivet. Med kortere leveringstid vil sjøtransport 

kunne ivareta behovene til flere kundegrupper og 

trender i tiden knyttet til økt behov for fleksibilitet. Er 

dette tilfellet vil en kortere ledetid for sjøtransporten i 

korridoren kunne gi et positivt skift i etterspørselen i 

ShortSea-segmentet.  

Rederiene tegner et noe annet bilde av situasjonen. 

Ifølge dem er deres kunder i første rekke bedrifter 

som kan planlegge sine leveranser slik at 

transporttiden ikke er så avgjørende. Kjøperne av 
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sjøtransport leverer til kunder som har et eget lager 

eller kunder som er fornøyd med levering på fredag 

og ankomst hos kunden mandag morgen. Er dette 

tilfellet er det rimelig å forvente at kortere ledetid for 

sjøtransporten kun vil å ha små effekter på 

etterspørselen, alt annet likt.  

Hvilken av de to effektene som dominerer vil være av 

betydning for en likevekt.  

5.3 Sluttvurdering 

Vi har i rapporten belyst konkurranseforholdene 

mellom transportformene veg, sjø og bane i to 

korridorer der det er reell konkurranse.  

Konkurranseforholdene synes å være nokså stabile 

over tid, men transportmiddelfordelingen endrer seg 

likevel, fordi endringer i priser og kvalitet gir utslag.  

Rammebetingelser og næringslivstrender går også i en 

retning som favoriserer vegtransporten fremfor 

intermodale transportformer. Det skyldes faktorer som 

økt fokus på leveringstid og fleksibilitet. 

Merkostnadene ved transport er ofte lavere enn 

gevinstene ved å sentralisere produksjon og logistikk. 

Intermodale transporter på sjø og bane kan øke sine 

markedsandeler ved å tilby lavere priser og/eller 

høyere frekvens i korridorene. Leverandørene må 

også jobbe sammen med kundene for å synliggjøre 

hvordan gevinster kan realiseres ved å bytte 

transportform. 

Vi vurderer det slik at det er reell konkurranse mellom 

de ulike transportformene i begge korridorene. I de 

fleste markedene er det også virksom konkurranse 

innenfor transportformene, slik at resultatet skal være 

effektivt fra et samfunnsøkonomisk synspunkt, det vil si 

at det er press både på pris- og kostnadsutvikling. 

Press på kostnadene kan gi som utslag på etterlevelse, 

noe som stiller krav til likebehandling fra 

myndighetene. For eksempel etterlyses bedre kontroll 

av utenlandske biltransportører ved kryssing av 

grensen.  

Myndighetenes rolle ved å tilrettelegge for effektiv 

infrastruktur er viktig for alle transportformer. Veiene 

har hatt en standard- og kapasitetsheving over tid 

sammenlignet med baneinfrastrukturen. Effektiv 

transport på sjøen avhenger av havnene og 

transporten til dem.   

Pris på transporttjenestene er viktig, men det er ikke 

alene nok for å overføre gods til intermodale 

transporter. Det er vanskelig å se hvordan 

myndighetene på en god måte kan påvirke 

prissettingen i transportmarkedene. 

Vi viser til vurderinger i konklusjon og sammendrag 

innledningsvis i rapporten.  
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