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KVU for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet - 
utfordringsnotat 

1. Bakgrunn 
 

Til kommende nasjonale transportplan vil det være behov for beslutninger og tiltak som 

bidrar til mer effektiv transport av gods hvor sterk vekst i godstransport kan håndteres av 

bane- og sjøbaserte løsninger. Etatenes planforslag ventes å foreligge ved årsskiftet 

2015/2016.  

 

 

1.1. Oppdragsbrev  

Som det framgår av vedlagte brev fra Samferdselsdepartementet datert 30. mai 2014 om 

terminalfunksjoner i Osloregionen, skal det gjennomføres en konseptvalgutredning (KVU) 

som avklarer framtidige løsninger innen oktober 2015. Samferdselsdepartementet 

forutsetter at arbeidet ses i sammenheng med andre pågående, større utredninger i 

Osloregionen, herunder oppdraget fra Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket om 

videre utvikling av Alnabruterminalen. Samferdselsdepartementet påpeker at havnene er 

viktige i dette arbeidet. Havnene er imidlertid ikke statlige, og er dermed i utgangspunktet 

ikke inkludert i KVU-systemet. Samferdselsdepartementet ber likevel om at havnene 

trekkes inn i dette arbeidet på en hensiktsmessig måte. 

 

 

1.2. Situasjonsbeskrivelse 

Gode bil-bil baserte transportløsninger er under oppbygging 

En rekke offentlige utredninger som angår transportsystemet i Oslofjorden, pågår eller er 

avsluttet. Samtidig pågår en restrukturering av areal- og transportkrevende virksomheter til 

nye lagre langs E6 fra Østfold til Gardermoen og til dels langs E18. Dette antas å følge av 

gunstige tomtevilkår, lett adkomst til gode vegløsninger og fravær av tilstrekkelige arealer 

nær havner og baneterminaler, særlig Alnabru og Oslo havn. Det er en sterk sammenheng 

mellom en virksomhets andel gods på sjø og bane og nærhet til terminaler som tilbyr sjø- 

og banebaserte transportløsninger. I Meld. St. 26 (2012-2013) Nasjonal transportplan 
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2014-2023 er det uttrykt ønske om konsentrasjon av gods til færre knutepunkter med bedre 

tilbud. Den mest effektive måten å oppnå konsolidering av gods til en eller få terminaler, er 

gjennom å samle virksomhetene som eier eller transporterer godset nær ønskede 

terminal(er). Dette krever langsiktighet, troverdighet knyttet til hvilke infrastrukturtilbud 

som vil tilbys og tilgang på tilstrekkelig med arealer. Med store vedlikeholds- og 

investeringsbehov i jernbaneterminaler og til dels manglende investeringsbeslutninger, 

store investeringsplaner i mange havner og mange initiativ til nye intermodale terminaler 

samt manglende terminalnære arealer for tilhørende næringer, er dette en utfordrende 

situasjon for alle aktører. Behovet for å avvente utredninger og beslutninger som ideelt sett 

bør legge føringer for hverandre, må balanseres mot behov for tidlig å motvirke 

restruktureringen som bidrar til en sterk bil-bil basert trend. For konkrete beskrivelser av 

bane- og havneterminaler vises til vedlegg 2 og 3. 

 

 

 

2. Avgrensing av KVU-arbeidet 

2.1. Målsetning for arbeidet  

Målet for KVU for terminalstruktur i Oslofjordområdet er å avklare: 

 behov for kapasitet samt konflikter og handlingsrom 

 aktuelle konsepter for en utvikling av et sikkert, miljøvennlig og 

samfunnsøkonomisk effektivt system for transport av gods hvor mer av de lange 

transportene går på bane og sjø 

 virkninger av ulike terminalstrukturer og arealstrategier for transportfordeling 

Effektive korridorer for gods må vurderes helhetlig, men også spesifikt for ulike 

varegrupper. Det vurderes om det er fornuftig å bygge opp under en funksjonsfordeling 

med flere ulike strukturer. Næringslivets behov for kostnadseffektive og pålitelige 

transporter skal inngå. Det er sentralt at konseptvalgutredningen håndterer ønsker om 

konsentrasjon av godsstrømmer til færre knutepunkter, sett opp mot tilgjengelig kapasitet 

og evt. utvidelse av eksisterende knutepunkter. Industriens behov for nærliggende 

havnetilbud sikres og vil ofte medføre kapasitet til håndtering av andre godstyper (ref. 

Borg og Grenland). Det er sentralt at det tas høyde for at slike tilbud sannsynligvis vil 

forbli i markedet, ved utredning av mulighet for konsentrasjon og behov for å bygge opp 

nye knutepunkter eller utvidet kapasitet. Det er ønskelig at tilbud om sjø- og banebaserte 

transportløsninger tilbys så nær avsendere, mottakere og konsumenter som mulig slik at 

endretransportene på veg blir kortest mulig, samtidig må det forutsettes at 

arealdisponeringen ikke er optimalisert i dag og at areal- og transportkrevende næring vil 

søke mer effektive lokaliseringer dersom bedre løsninger tilbys.  

For helhetlig vurdering av kapasitet i strukturene, linje- og strekningskapasitet, må alle 

transporter inngå. Hovedfokus for terminalanalyser rettes mot de som håndterer bytte 

mellom ulike transportformer. Faktisk kapasitet på terminalene vurderes og sammenholdes 

med dagens og historisk kapasitetsutnyttelse. Det vurderes om den enkelte terminal 

disponerer eller har tilgang til tilstrekkelig areal til å kunne tilby høy effektivitet innenfor 

sitt/sine segment. I tillegg til kai- og sporarealer vurderes også interntransport, korttids- og 

langtidsdepot og mulighet for å tilby transportrelaterte tjenester som varehus m.m. 

Dersom dagens kapasitet ikke utnyttes, må bakgrunn for dette nærmere vurderes og da 

spesielt med tanke på beliggenhet. Dersom områder i Oslofjordområdet viser seg å ha for 

liten ledig kapasitet til å tilby høy nok effektivitet , må det vurderes om løsninger er økte 

arealer, teknisk oppdatering eller andre produktivitetsøkende tiltak, relokalisering eller 

nyetablering av ytterligere terminalkapasitet i “nærområdet”. 
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Oppgraderingsbehov for den enkelte jernbaneterminal vurderes. Flere av terminalene, være 

seg tømmer, kombi, konvensjonell vognlast eller bulkterminaler antas å ha nådd 

kapasitetsgrenser for toglengder, arealer og fasiliteter for effektiv godshåndtering.  

 

Befolkningskonsentrasjon og –utvikling bør i analysene forutsettes å følge SSBs alternativ 

MMMM. For økonomisk utvikling legges Meld. St. 12 (2012-2013) Perspektivmelding 

2013 til grunn. Utredningen skal munne ut i en anbefaling om videre planlegging og valg 

av konsept for den videre prosessen. 

 

 

2.2. Aktuelle konsepter 

I gjennomføring av den brede samfunnsanalysen av godstransport er dialog med havnene 

og markedsaktørene prioritert. Det har blitt presentert klare og sammenfallende syn, også 

fra havnene, om behov for å tilrettelegge for mer effektive og godstunge korridorer fra, til 

og gjennom Oslofjordområdet. Det er imidlertid stor kompleksitet i strukturene. Det virker 

lite realistisk å forvente at havnene selv kan lykkes med å enes om en konkret struktur som 

medfører godsomslag i færre havner. Samtidig er det nødvendig å analysere behov for 

nærhet mellom sjø- og baneterminaler, samt lokalisering og arealbehov.  

 

Konseptvalgutredningen skal vurdere å beholde dagens hovedstruktur eller å etablere 

alternative strukturer, herunder bl.a. andre sentraliserte, avlastnings- og 

samarbeidsorienterte strukturer. Framtidig kapasitetsbehov analyseres, slik at dette gir et 

godt grunnlag for å vurdere om og når det er nødvendig med kapasitetsøkende tiltak og evt. 

nyetableringer, om delte løsninger med eksisterende baneterminaler er aktuelle og om det 

finnes andre alternativer som bedre kan tilfredsstille samfunnets behov. Analysen av 

standard og terminalutforming må ta utgangspunkt i forventet kapasitetsbehov både 

regionalt og for dekning av nasjonale funksjoner i framtiden basert på bl.a. forventet vekst 

i befolkning, økonomi, næring og godstransport (godsmengder/godstyper). Konkret for 

jernbaneterminaler og -strekninger vurderes togtyper og togstørrelser.  

 

KVUen skal omfatte en vurdering av behov for og mulige lokaliseringer av nye terminaler, 

samt ulike konsepter for slike. Lokalisering må bl.a. vurderes i forhold til arealbehov både 

for terminalaktivitet og for nær tilknytning med areal- og transportkrevende næring, 

markedet, kopling til det øvrige transportsystemet og omgivelsene (lokale/regionale 

interesser, byutvikling og andre arealkonflikter, miljøkonsekvenser). 

 

Det må planlegges for logistikknutepunkter som er fleksible både med tanke på 

godsmengder og varetyper og som er robuste for regjeringens strategi for at mer av de 

lange transportene skal utføres på sjø og bane. I KVU-arbeidet skal det derfor søkes etter 

konsepter som gir tilstrekkelig kapasitet på lang sikt, men som samtidig kan utvikles 

trinnvis over tid. 

 

Noen av konseptene som kan være aktuelle kan innebære at det må gjøres større 

investeringer i nye jernbaneforbindelser. For disse konseptene skal det også gjøres en 

vurdering av om disse investeringene også kan dekke relevante behov for persontogtrafikk. 

 

 

2.3. Geografisk avgrensning 

Analyseområdet avgrenses til Oslo kommune og byområder med jernbaneterminal eller 

stamnettshavn i fylkene Østfold, Akershus, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-

Agder samt kommuner med lufthavn, kystlinje eller tilliggende E6 eller E18 i samme 

fylker. Det blir nødvendig å finne en langsiktig arealmessig planavklaring for håndteringen 

av gods som skal fra, til og gjennom dette området. Det blir derfor sentralt at 
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transportetatene og Avinor samarbeider godt med fylkeskommunene, kommunene, 

havnene og de sentrale næringsaktørene. Regjeringens havnestrategi legges til grunn, når 

den foreligger. Det er videre viktig at det i arbeidet med KVUen utvikles et bevisst forhold 

til størrelsen på influensområdet. 

 

 

 Stam-
netts-
havn 

Jernbane-
terminal 

E6 E18 Luft-
havn 

Kystlinje Kom. 
inkl. i 
KVU 

Kom. i 
fylket 

Oslo Oslo 
havn 

Alnabru – 
Oslo 

Oslo Oslo  Oslo 1 1 

Østfold Moss 
havn 
Borg 
havn 

Rolvsøy – 
Fredrikstad 

og 
Sarpsborg 

Moss  
Råde 
Rygge 

Fredrikstad 
Sarpsborg 

Halden 

Hobøl 
Spydeberg 

Askim 
Trøgstad 
Eidsberg 
Marker 

Rygge Moss  
Råde 

Fredrikstad 
Sarpsborg 

Hvaler 
Halden 

13 18 

Akershus  Alnabru – 
Lørenskog/ 
Skedsmo 

Vestby 
Ås, Frogn 
Oppegård 

Ski 
Lørenskog 
Skedsmo 

Sørum 
Ullensaker 

Eidsvoll 

Ski 
Oppegård 

Bærum 
Asker 

Ullens-
aker 

Nesodden 
Ås 

Oppegård 
Bærum 
Asker 

13 22 

Buskerud Dram-
men 
havn 

Drammen - 
Drammen/ 

Nedre Eiker 
Lierstranda- 

Lier 
Hønefoss - 
Hønefoss/ 

Hole 

 Lier 
Drammen 

 Drammen 
Lier 

Røyken 
Hurum 

7 21 

Vestfold Tønsberg 
Havn 

(Slagen-
tangen) 
Larvik 
Havn 

  Sande 
Holmestrand 

Re 
Tønsberg 

Stokke 
Sandefjord 

Larvik 

Torp - 
Sande-

fjord 

Svelvik 
Sande 
Holme-

strand, Re 
Tønsberg 

Stokke 
Sandefjord 

Larvik 
Nøtterøy 
Tjøme 

10 14 

Telemark Grenland 
havn 

Borgestad- 
Skien 

 Porsgrunn 
Bamble 
Kragerø 

Geite-
ryggen -  

Skien 

Porsgrunn 
Bamble 
Kragerø 

4 18 

Aust-
Agder 

   Gjerstad 
Risør 

Tvedestrand 
Arendal 

Grimstad 
Lillesand 

 Risør 
Tvede-
strand 

Arendal 
Grimstad 
Lillesand 

6 15 

Vest-
Agder 

Kristian-
sand 
havn 

Langemyr 
– Kristian-

sand 

 Kristiansand Kjevik - 
Kristian-

sand 

Kristian-
sand 

1 15 

Totalt       55 124 

Tabell 1: Geografisk avgrensing av KVU-området. 
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2.4. Tematisk avgrensning 

Konseptvalgutredningen skal gi en bred faglig vurdering av interesser knyttet til 

terminalstrukturen i Oslofjordområdet. Virkemidler avgrenses til tiltak for å sikre nok 

kapasitet for sikker, miljøvennlig og effektiv godstransport, tiltak knyttet til bane-, sjø- og 

vegsystemet, restriktive tiltak for biltrafikken, stimulerende tiltak for å endre 

transportfordelingen, arealbruk og utbyggingsstrategier. Innholdet i utredningen skal dekke 

kravene i ”Skrivemal for KVU”. 

 

 

2.5. Pågående prosesser 

Til inneværende nasjonale transportplan ble det gjennomført KVU for ny godsterminal i 

Drammen. Oppgraderings- og investeringsbehov på Alnabru ble utredet og fase en anbefalt 

gjennomført. I år 2012 la samarbeidsalliansen Osloregionen fram en avlastningsstrategi 

som tre fylkeskommuner og over 80 kommuner har sluttet seg til. De anbefaler fire 

intermodale jernbaneterminaler i Osloregionen, hvor Alnabru skal være navet og de tre 

øvrige avlastningsterminaler. Dette er fulgt opp med mulighetsstudier for terminal i Vestby 

og på Gardermoen. KVU for Oslofjordforbindelsen overleveres sommeren 2014 og KVU 

for ny banetunnel gjennom Oslo sommeren 2015. Regjeringen har varslet framleggelse av 

en nasjonal havnestrategi innen utgangen av 2014 som må ventes på legge føringer for 

videre utvikling. Samtidig pågår offentlige og private utbyggingsprosjekter både i veg- og 

baneinfrastruktur, i havneterminaler og oppbygging av lagerarealer. Den brede 

samfunnsanalysen av godstransport skal pågå fram til sommeren 2015. Sentrale funn i 

disse studiene trekkes med videre i KVU-arbeidet. 

 

Den brede samfunnsanalysen av godstransport og terminalstruktur i 

Oslofjordområdet og samordning med KVU for terminalstruktur i Oslofjordområdet 

I NTP-prosjektet «Bred samfunnsanalyse av godstransport» blir det gjort en analyse av 

terminalstrukturen i Oslofjordområdet. Det skal bl.a. vurderes hvilken betydning en 

effektiv terminalstruktur og effektive terminaler har for godstransporten og 

transportmiddelfordelingen. En samfunnsmessig effektiv terminalstruktur i 

Oslofjordområdet som støtter opp under intermodal transport inkludert havner og 

jernbaneterminaler, inngår. Det framgår av oppdraget at supplerende eller alternative 

jernbaneterminaler til Alnabruterminalen skal vurderes. Göteborgs hamn skal inngå som et 

element i analysen av terminalstruktur i Oslofjordområdet. Analysen sammenligner 

alternative scenarier for terminalstrukturer i Oslofjorden inkludert Kristiansand med en 

framskriving av dagens struktur. Scenariene bygges opp i samarbeid med næringsliv og 

myndigheter i regionen.  

 

Scenariene bygges opp trinnvis. Første trinn er direkte tiltak som påvirker strukturen, f.eks. 

bygging av en ny terminal, andre trinn er endringer i arealbruk eller utbygging av 

infrastruktur som har sannsynlig kobling til tiltaket og tredje trinn er en følsomhetsanalyse.  

Scenariene analyseres ved hjelp av transportmodellen. Erfaring tilsier at det kan være 

utfordrende å lene seg for tungt på transportmodellen alene, og det vil så langt som mulig 

suppleres med kvalitative vurderinger utover analyser av de modellbaserte resultatene. 

 

Disse analysene tar først og fremst for seg nyttesiden av prosjektene. Inntjeningen på 

nyttesiden vil gi en pekepinn på hvor stor en investering kan være for å gi positiv 

samfunnsnytte. Scenariene fra den brede godsanalysen kan derfor brukes som del av en 

silingsprosess. Erfaringene kan også gi ideer til andre konsepter. Erfaringene kan også 

bidra til metodisk utvikling for analyse av konsepter.  
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Resultater fra analysen vil kunne overføres til KVUen fra november 2014, og endelig 

rapport skal foreligge i januar 2015. Kostnader og samfunnsøkonomi for tiltakene som 

helhet blir en oppgave for KVUen.  

 

Den brede samfunnsanalysen av godstransport vil bidra til kunnskap om det framstår som 

effektivt å bygge opp om ett stort knutepunkt eller ett stort sammen med flere små. 

Sammenhenger mellom transportmiddelfordeling og nærhet mellom havner, 

baneterminaler og areal- og transportkrevende virksomheter, planlegges også belyst. 

 

Innen september 2014 ferdigstilles en delrapport som gjennom kartlegging av 

godstransporten skal bidra til grunnlag for en felles problemforståelse. 

 

 

2.6. Parallellitet i tidsløpene 

Man kunne ønske seg tid til å avvente pågående prosesser før nye startes opp. I praksis vil 

oppstart av en KVU-prosess ta tid samtidig som de pågående prosessene nærmer seg et 

godt grunnlag for konklusjoner. KVU for terminalstrukturen i Oslofjordområdet vil motta 

nødvendig grunnlag som modellberegninger og strategiske analyser fra KVU for kryssing 

av Oslofjorden, KVU for Oslonavet og den brede samfunnsanalysen av godstransport. God 

samhandling og medvirkning er helt sentralt for å sikre felles forståelse for utfordringer og 

behov for tiltak. For å lykkes med å gjennomføre en slik krevende KVU-prosess på 

skisserte og tilgjengelige tidsrom, er det nødvendig at partene er innstilt på en åpen og 

involverende, men effektiv prosess. 

 

 

2.7. Metodikk og verktøy 

KVUen skal utformes i tråd med kravene i rammeavtalen for ordningen med ekstern 

kvalitetssikring (KS1) og reflektere de erfaringer som er innhentet gjennom KS1-arbeidet 

så langt. KVUen skal sikres transparens og konsistens mht. behovsvurderinger, mål, krav 

og alternativvurderinger. Det legges opp til en bred tilnærming i utviklingen av konsepter. 

Absolutte krav som tidlig siler ut konsepter slik at disse ikke blir underlagt en reell analyse, 

skal brukes med varsomhet. Samferdselsdepartementet vil bli involvert i vurderingene 

knyttet til behov, mål, krav og konseptuelle alternativer. 

 

 

2.8. Grunnlagsdata 

Grunnlagsdata for vurderingene hentes fra eksisterende registre og databaser og suppleres 

eventuelt med andre data dersom det vurderes som nødvendig. Vurderinger knyttet til 

regionale virkninger, ikke-prissatte virkninger og risiko og sårbarhet vurderes på grunnlag 

av eksisterende registreringer og datakilder. Innsamling av grunnlagsdata vil koordineres 

med arbeidet som gjøres av havnene, kommunene og fylkeskommunene, samt den brede 

samfunnsanalysen av godstransport. 

 

 

3. Organisering av KVU-arbeidet 

Det anbefales at Jernbaneverket, Statens vegvesen og Kystverket får i oppdrag å utarbeide 

en KVU for terminalstrukturen i Osloregionen med frist til oktober 2015. Styringsgruppen 

for transportetatenes og Avinors arbeid med nasjonal transportplan vil være styringsgruppe 

for KVU-arbeidet. 
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3.1. Prosjektets organisering og ansvarsfordeling 

Prosjektet organiseres i h.h.t. organisasjonskartet nedenfor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktutvalg 

Det anbefales at det etableres et forum bestående av ordførerne i de berørte 

fylkeskommunene og kommunene, ledere av havnestyrer for berørte havner, relevante 

bransjeorganisasjoner, KS og styringsgruppen. Gruppen møtes ved behov. Prosjektleder 

fungerer som sekretær i gruppen. 

 

Samhandlingsforum 

Stamnettshavner, NHO transport & logistikk, Norsk Havneforening, KS Bedrift Havn (og 

evt. andre relevante bransjeorganisasjoner) inviteres til tett samhandling med 

prosjektgruppen gjennom KVU-arbeidet. 

 

Som en del av KVU-metodikken inviteres sentrale aktører til faglig verksted. Dette vil bli 

en oppfølging av terminalstrukturverkstedet som ble gjennomført i regi av den brede 

samfunnsanalysen av godstransport i mai 2014. Havner, samlastere, transportører og 

rederier, bransjeorganisasjoner, fylkeskommuner og kommuner som eier stamnettshavner 

vil inviteres (på faglig/administrativt nivå). 

 

Samferdsels-
departementet 

Prosjektgruppe 

Prosjektleder 

Jernbaneverket 

Kystverket 

Statens vegvesen 

KS  –  2 representanter 

 

Samhandlingsforum 
Stamnettshavner 

NHO transport & 

logistikk 

Norsk Havneforening 

KS Bedrift Havn 

(evt. andre relevante 

bransjeorganisasjoner) 

Kontaktutvalg 
Kommuner og 
Fylkeskommuner – 
Politisk nivå 
Stamnettshavner - 
styrenivå 
Bransjeorganisasjoner  
KS  
 

NTP styringsgruppe 
Vegdirektøren 

Jernbanedirektøren 

Kystdirektøren 

Konsernsjef Avinor 

Fylkeskommunene  –  2 rep. 

KS 
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Ansvarsfordeling 

Styringsgruppen 
Styringsgruppen skal fatte beslutninger om overordnede prinsipper og anbefale strategier 

etter medvirkning og dialog og ut fra Samferdselsdepartementets mandat. Styringsgruppen 

er ansvarlig for det faglige arbeidet slik det er beskrevet i godkjent prosjektplan. 

Styringsgruppen skal også: 

 sikre at det avsettes nødvendige menneskelige og økonomiske ressurser til 

prosjektet 

 overvåke og justere eventuell fremdrift 

 ved utvalgte milepæler, påse at prosjektet orienterer linjeorganisasjonene i arbeidet 

og sikre forankring 

Prosjektgruppen  

Prosjektgruppen skal utarbeide konseptvalgutredningen i tråd med prosjektplanen og 

krav/retningslinjer. Prosjektgruppen er ansvarlig for: 

 utvikling av faglig tilnærming og verktøy for utforming av konsepter og 

etterfølgende alternativanalyse 

 kvalitetssikring av underlagsdokumenter, delrapporter og hovedrapport, både 

foreløpige og endelige utgaver 

 tilrettelegging for medvirkning og dialog fra berørte myndigheter og andre 

interessenter 

 vurdering av behov for opprettelse av arbeidsgrupper underveis i arbeidet 

Kontaktutvalg, samhandlingsforum og faglig verksted 

Disse foraene skal sikre dialog og medvirkning i utredningsarbeidet, bidra til økt kvalitet 

på beslutningsgrunnlaget og til utvikling en felles forståelse av utfordringer og muligheter. 

 

 

3.2. Medvirkning og kommunikasjon 

Det utarbeides en kommunikasjonsplan for styring av informasjon og dialog rundt 

prosjektet. Kommunikasjonsplanen ses i sammenheng med opplegget for medvirkning. 

KVU- arbeidet gjennomføres i en åpen prosess hvor det etableres en aktiv dialog med 

kontaktutvalget, samhandlingsforumet og de som deltar på verkstedene. Verksted 

gjennomføres i løpet av høsten 2014.  

 

 

3.3. Framdrifts- og aktivitetsplan 

Arbeidet skal på en best mulig måte koordineres med den brede samfunnsanalysen av 

godstransporten. Fylkeskommunene, kommunene og havnene samt de kommersielle 

aktørene involveres på en hensiktsmessig måte. Det legges til grunn at KVUen ferdigstilles 

oktober 2015 og underlegges ekstern kvalitetssikring (KS1) påfølgende vinter. 

 

En mer detaljert fremdriftsplanen som viser de ulike fasene og viktige milepæler utarbeides 

i løpet av sommeren 2014.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Terje Moe Gustavsen       Jan Fredrik Lund 

NTP styringsgruppen        NTP sekretariatet 
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Vedlegg 1: Bestillingsbrev fra SD 

 

 

 

DET KONGELIGE 

SAMFERDSELSDEPARTEMENT 
 

 

 

Sekretariatet for Nasjonal Transportplan 

Vegdirektoratet 

Postboks 8142 Dep 

0033 OSLO 

 

 
Deres ref      Vår ref     Dato 

14/1194-    30.05.2014 

 

 

Terminalfunksjoner i Osloregionen - prosjektplan 

 
Det vises til oversendt notat fra NTP-styringsgruppen om "sikker, miljøvennlig og 

effektivtransport av gods - behov for avklaring om terminalfunksjoner i Osloregionen" og 

annen kontakt. 

 

NTP-sekretariatet leder arbeidet med en bred godsanalyse. Dette oppdraget ble gitt av 

Samferdselsdepartementet i 2013 og skal være ferdig i 2015. I dette arbeidet skal det 

blant annet vurderes 

 om hvilken betydning en effektiv terminalstruktur og effektive terminaler har for 

 godstransporten og transportmiddelfordelingen 

 en samfunnsmessig effektiv terminalstruktur i Oslofjordområdet 

Styringsgruppen peker i det oversendte notatet på at en slik analyse vil være nyttig, 

men at det i et slikt arbeid ikke vil være naturlig å foreslå konkrete endringer, f.eks. om 

terminalstruktur i Oslofjordområdet. Gruppen foreslår derfor at det settes i gang et 

KVU-arbeid om terminalfunksjoner i Osloregionen så snart som mulig. Et slikt arbeid 

kan ferdigstilles i oktober 2015 

 

Samferdselsdepartementet har merket seg at i et slikt KVU-arbeid vil det være mulig 

både å ta i bruk resultatene fra den pågående brede godsanalysen og samtidig 

utarbeide konkrete forslag til løsninger som kan danne et godt beslutningsgrunnlag, 

blant annet i Nasjonal transportplan. Samferdselsdepartementet er derfor enig i at et 

slikt opplegg kan være tidsbesparende og at et KVU-arbeid bør starte så raskt som mulig. 

Gjennomført KVU vil bli gjenstand for ekstern kvalitetssikring på vanlig måte 

(KS1). 

 

Samferdselsdepartementet vil påpeke at havnene vil være viktige i dette arbeidet. 

Havnene er imidlertid ikke statlige, og er dermed i utgangspunktet ikke inkludert i 

KVU-systemet. Samferdselsdepartementet ber likevel om at havnene trekkes inn i dette 

arbeidet på en hensiktsmessig måte. 

 

Samferdselsdepartementet forutsetter at arbeidet med ses i sammenheng med andre 

pågående, større utredninger i Osloregionen, herunder oppdraget fra 

Samferdselsdepartementet til Jernbaneverket om videre utvikling av 

Alnabruterminalen. 
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Samferdselsdepartement ber derfor om at NTP-sekretariatet: 

 

1) utarbeider en prosjektplan for en KVU om terminalfunksjoner i Osloregionen slik det 

er skissert i det oversendte notatet. 

2) foreslår en egnet organisering av arbeidet, blant annet om hvilken av de statlige etatene 

som bør ta initiativ til og lede det videre arbeidet. Arbeidet må involvere 

Jernbaneverket, Statens vegvesen og Kystverket. 

3) utarbeider et forslag til mandat for arbeidet, herunder en geografisk avgrensning. 

Forslag til mandat oversendes Samferdselsdepartementet innen 15. juni 2014. 

Basert på tilbakemeldingen fra NTP-sekretariatet vil Samferdselsdepartementet utarbeide 

et mandat for arbeidet. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Tore Raasok 

ekspedisjonssjef 

Kjell Rosanoff 

avdelingsdirektør  
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Vedlegg 2: Jernbaneterminaler i Oslofjordområdet 

 

Systemet for godstransport på jernbane i Oslofjordområdet er dominert av store 

intermodale volum som rettes mot Alnabru for enten lokaldistribusjon i Oslo og Akershus 

eller nasjonal og internasjonal transitt til og fra større knutepunkter i Norge, knutepunkter 

som Kristiansand, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Narvik.  Samtidig er det 

økende transporter med konvensjonelle vognlastvogner. Vognlast krever andre fasiliteter 

for omlasting til andre transportformer enn de kombinerte transportene. Utover dette tilbys 

transporter med tømmer å flis på jernbanen og mange av disse transportene starter i eller 

nær østlandsområdet. Tømmertransportene har egne opplastingspunkter som mer eller 

mindre er tilrettelagt kun for dette. Det finnes for øvrig jernbanespor inn på flere havner i 

Oslofjordområdet. I kapitelet Havneterminaler i Oslofjordområdet gis oversikt over 

jernbaneterminaler med havnetilknytning. 

 

Økt godstransport på jernbanen forutsetter tilstrekkelig kapasitet på terminalene. Med 

unntak av den nye terminalen på Ganddal utenfor Stavanger, ligger godsterminalene i de 

største byene av historiske årsaker relativt sentralt plassert i byenes sentrum. Dette gjør det 

krevende å utvide terminalens arealer. Terminalene legger dessuten beslag på arealer som 

er svært verdifulle for byutvikling. Flytting av sentralt plasserte godsterminaler kan derfor 

være god transport- og miljøpolitikk, for eksempel dersom det gir flere mulighet til å bo og 

arbeide i nærheten av et kollektivknutepunkt. Det framgår av Meld. St. nr. 26 (2012-2013) 

Nasjonal transportplan 2014-2023 at det derfor på sikt kan være aktuelt å bygge nye 

terminaler utenfor sentrum. 

 

Jernbaneterminalene i Oslofjordområdet dekker funksjonalitet for både kombinert trafikk 

og vognlast, tømmertrafikk og flytende bulk.  Vi kan dele inn jernbaneterminalene i fire 

grupper: 

 Kombiterminaler (terminaler for lasting/lossing av kombitog) 

 Vognlastterminaler (terminaler for lasting/lossing av vognlasttog)  

 Tømmerterminaler (terminaler for lasting/lossing av tømmertog) 

 Bulkterminaler (terminaler for lasting/lossing av bulktog) 

Kombiterminaler og vognlastterminaler kan i 

enkelte tilfeller være samlokalisert. 

 

 
1.1. Kombitransporter på bane 

”Intermodale transporter” eller ”Kombi” er 

opplegg med regelmessige helst daglige 
heltog for containere, vekselflak og 
semitilhengere som pendler mellom 

bestemte omlastingsterminaler.  

 

På kombiterminaler håndteres i all hovedsak 

lastbærere som kan transporteres både på skip 

og bil i tillegg til jernbane. Typiske lastbærere 

er containere og semihengere som er 

forsterket slik at de kan løftes. Varene/lasten 

er i stor grad forbruksvarer, er samlastet i 

lastbæreren som flyttes mellom 

transportformer. Lastbæreren er 

transportenheten. Forbruksvarer (stykkgods, 

mat inkl. termovarer, industrivarer) mellom 

landsdelene utgjør mesteparten av de 

intermodale transportene og dermed gods på Figur 1: Kombiterminaler på jernbane (2014) 
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norsk jernbane. Matvaretransport er tidskritisk, og den svake påliteligheten på jernbanen de 

siste årene har medført at mat i større grad går på lastebil. Flere av transportkorridorene er 

spesielt viktig for eksport av fisk og fiskeprodukter, spesielt de fra Nord-Norge. Fra Nord-

Vestlandet er det mye godstransport, for eksempel møbel-fabrikata. Fra denne aksen 

domineres transportene av båt og lastebil. Alle transportformer er representert i de 

nasjonale korridorene, og konkurransen er hard spesielt mot lastebil. Jernbanen er spesielt 

sterkt på relasjonene Oslo–Trondheim, Oslo-Bergen, Oslo-Stavanger, Oslo-Bodø samt 

Oslo-Narvik, med markedsandeler mellom 40 og 80 % av stykkgodset. 

 

Terminal Produkt Enhet Togpar/d 
2012 

Kapasitet 
mengde 

Mengde 
2012 

Alnabru/ Oslo & Akershus Kombi TEU 21 600 000 415 000 

Drammen/Nybyen Kombi TEU 1  37 000  

Langemyr/Kristiansand Kombi TEU 1  24 000 

Ganddal/Stavanger Kombi TEU 4 150 000 76 000 

Bergen Kombi TEU 8 131 000 129 000 

Åndalsnes Kombi TEU 1 30 000 20 000 

Trondheim Kombi TEU 5 140 000 107 000 

Mo  Kombi TEU 0,5  14 000 

Fauske  Kombi TEU 0,5  17 000 

Bodø Kombi TEU 2 58 000 28 000 

Narvik Kombi TEU 3 100 000 58 000 

      

Tabell 2: TEU1 håndtert ved jernbanens containerterminaler i 2012 
Kilde: Volumer er oppgitt av CargoNet, Cargolink og Schenker. 

 

 
1.2. Vognlast på bane 

Andre segmenter vokser frem i den delen av 

markedet som intermodale tog-pendler ikke 

dekker, herunder vognlast. 

Vognlastterminalene er i Drammen, Rolvsøy, 

Alnabru. Det er også sporadisk bruk av andre 

terminaler for prosjektlaster som også kan 

defineres som en type vognlast. Vognlast er 

definert som transporter der varen (gjerne 

stablet på paller) løftes direkte på og av 

konvensjonelle jernbanevogner. Produktene 

som transporteres i konvensjonelle vogner 

samsvarer mye med dem som fraktes i 

intermodale enheter. Med ”vognlast” menes 

et opplegg der det kan sendes en eller flere 

vogner fra og til sidespor eller spesielle 

terminaler (frilastterminaler) innenfor visse 

geografiske områder. Som en grov 

tilnærming kan man si at dette er en 

transportform for først og fremst 

industriprodukter og – halvfabrikata, men vi 

ser en økning internasjonale forsendelser av 

forbrukervarer i konvensjonelle 

                                                 
1
 TEU – Twenty-Foot Equivalent Unit; en omregningsenhet for containere til en som er 20 fot lang og 8 fot 

høy og normalt rommer 9 til 11 paller. 

Figur 2: Tømmerterminaler på jernbane (2014) 
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jernbanevogner til Drammen bl.a. nybiltransporter. Fra Drammen distribueres varer videre 

i Norge i eksisterende komi-systemer. På grunn av denne delingen av segmenter er det 

viktig at Drammen håndteres som “et terminalområde”. I mindre utstrekning finnes også 

industrispor til industrianlegg for direkte henting eller levering på anlegget. 

 

 
1.3. Tømmer- og flistransporter på bane 

Store volum tømmer og flistransporter transporteres gjennom Oslofjordområdet til 

destinasjoner i Sverige. Siden 2010 har det vært store endringer i treforedlingsindustri i 

Norge. Follum, Peterson og Tofte sto alene for kjøp av over 3 millioner m
3
 massevirke per 

år, som i forhold til det årlige totaluttaket i Norge er betydelig. Bortfall av 

treforedlingsindustri har endret tre- og skogsektorens verdikjede. Dette har igjen endret 

transportbehovene betydelig og gjort at Jernbaneverkets og Statens Landbruksforvaltnings 

utredningen for virkestrømmene fra 2010, ikke lengre er representativ. En videre økning i 

virketransport på bane forventes særlig på Dovrebanen sør for Lillehammer, Solørbanen og 

Kongsvingerbanen, med eksport ut via Charlottenberg. På disse strekningene rutes 

transportene avhengig av hvor det er kapasitet. Ut fra distribusjonskostnader fra 

skogsområder og transportkostnader med bil, anslås behov for en tømmerterminal med 

mulighet for omlasting til tog hver 100 km innenfor områder med uttak av virke. 

 

 

 

 
Figur 3: Utviklingen i tømmeromsetningen på bane i Norge, målt i fm3 (Even Gulli, Norske Skog). 
Omsetningsvolumet for 2014 er gjeldende prognose. 1 fm3 = fastkubikkmeter =1000 liter fast masse. 1 fm3 
omregnes ofte til 0,89 tonn for ferskt trevirke. 

 

 
1.4. Bulktransporter på bane 

Bulkterminaler er spesialiserte terminaler, gjerne tilpasset spesifikke systemtransporter for 

bulkvarer. Bulkterminalene i Porsgrunn og Brevik håndterer kalk. Sjursøya og Gardermoen 

håndterer leveranser av flybensin. Det er sterk overlapp mellom industrihavner og 

jernbaneterminaler for bulk ved at alle bulkterminalene for tørrbulk samtidig er 

industrihavner. 
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1.5. Konkret om jernbaneterminaler 

Det er gjennomført konseptvalgutredninger (KVU) og ekstern kvalitetssikring (KS1) av 

KVU for godsterminalen i Drammen. Det er også gjennomført en egen kvalitetssikring av 

utbyggingsplanene for Alnabru. Inntil det bygges nye terminaler kan kapasiteten fortsatt 

økes noe innenfor dagens terminalarealer. 

  

 

Alnabru 

Alnabruterminalen er navet for godstransporten på bane og håndterer i dag cirka 500 000 

TEU per år. Daglig gjennomføres mellom 400 og 500 skiftebevegelser. Om lag 300 lastede 

godstogparr går til eller fra terminalen hver uke. Alnabru består av mer enn 80 km med 

spor, 165 sporveksler og 40 km med kontaktledning.  15 lastespor av varierende lengde 

benyttes til utveksling av last mellom tog og bil. 
 
Følgende bilde viser del av Alnabru: 

Alnabruterminalen er med alle sine spor- og 
skifteområder er landets mest komplekse 
jernbanesystem. I 1970 ble det meste av 
terminalen åpnet. Den nyeste delen er 
containerterminalen fra slutten av 1980-tallet. 
Siden åpningen av terminalen for mer enn 40 
år siden har det ikke blitt foretatt større 
fornyelser. Hovedårsaken til manglende 
fornyelser har vært stadige moderniserings- og 
utbyggingsplaner. Dermed har man ikke 
foretatt fornyelser fordi man har regnet med 
at nyanlegg likevel snart ville komme. 

 

For å kunne oppnå en dobling av godstransporten på jernbane, er det en forutsetning at 

Alnabruterminalens byggetrinn 1, som fordobler terminalens kapasitet til om lag 1,1 mill. 

TEU, bygges. Kostnaden ved dette er cirka 10,4 mrd. 2012-kr. Det er også vurdert hvordan 

Alnabru eventuelt kan utvides videre i flere byggetrinn fram mot en tredobling av 

kapasiteten til 1,5 mill. TEU i byggetrinn 2 til 4. En samlerapport av foreliggende 

utredninger og planer vedrørende Alnabru, er ferdigstilt i januar 2012.  

 

Utbyggingen av Alnabru er nødvendig av tre grunner; kapasitetsøkning, en mer effektiv 

terminal og fornyelse av signalanleggene. Utsettelse av bygging av nytt signalanlegg 

representerer en betydelig risiko for feil og forsinkelser i trafikken. Bygging av nytt 

signalanlegg må skje som en integrert del av hele utbyggingen og kan maksimalt utsettes 

til 2019 for å unngå urimelig høy risiko for feil i anleggene.  

 

Det er gjennomført en kvalitetssikring av konseptutredning for fornyelse og utvidelse av 

Alnabru godsterminal byggetrinn 1 med kapasitetsøkning fra 0,6 til 1,1 TEU til en kostnad 

på ca. 10,5 mrd. 2012-kr. Det tilrås bl.a. å gjennomføre en analyse av alternative 

muligheter der utbygging på Alnabru ses i sammenheng med øvrige tiltak for håndtering 

av fremtidig godstransport i Oslofjord-området. En slik analyse bør inkludere bruk av, 

sjøhavner, lufthavner og tilhørende vegsystem sett i sammenheng. I mulighetsrommet bør 

erstatningsterminal utenfor Oslo, samt nav-satellitt / todelt løsning inngå. Analysen bør 

resultere i en overordnet plan for godshåndtering i Oslofjord-området. Det tas opp at 

arealknappheten i Alnabru-området er betydelig. Dette omfatter samlastere og 

engrosvirksomhet og jernbanens virksomhetsaktører. Kundene (samlasterne) må være 

lokalisert nært for at terminalen skal være konkurransedyktig. Flere jernbanerelaterte 

virksomheter trenger mer plass i årene som kommer, bl.a. utløses plassbehov ved mer 

konkurranse mellom togoperatører. Det tas opp at byggetid for byggetrinn 1 er planlagt 

gjennomført på 9 år og at det er dette svært lang tid sammenlignet med bygging av en ny 
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terminal med tilsvarende kapasitet på en frittliggende tomt. Kvalitetssikringskonsulentene 

anbefaler at det bør gjennomføres en ROS-analyse før endelig beslutning om løsning 

fattes. Ved å samle all containerhåndtering for Oslo-området ved en terminal, vil 

konsekvensene ved en eventuell uforutsett hendelse kunne bli store. Ved en full driftsstans 

på Alnabru finnes det ingen alternative terminaler som kan overta godshåndteringen i sin 

helhet. En slik dynamikk mht. avlastning vil kunne eksistere dersom det i stedet bygges 

flere terminaler i Oslofjord-området. 

 

Tidligere plandokumenter og samlerapporten var så gjenstand for ekstern kvalitetssikring, 

og alle dokumenter inkludert kvalitetssikringsrapporten ble oversendt 

Samferdselsdepartementet i juni 2012.  

 

Det er satt av 3,5 mrd. kr til arbeidet med fornyelse og kapasitetsutvidelse i inneværende 

NTP-periode. Samferdselsdepartementet har gitt Jernbaneverket i oppdrag å se på den 

videre utviklingen av Alnabru på kort og lang sikt. Dette arbeidet vil være et viktig 

grunnlag for utbyggingsstrategien for Alnabru.  

 

Ved statsministerens redegjørelse for Stortinget etter 22.juli-kommisjonens rapport ble det 

lagt til grunn at politiets beredskapssenter skal legges til et areal på Alnabru-Nyland, noe 

som medfører at 30 daa regulert jernbaneareal skal benyttes til annet formål. Etter dialog 

med Samferdselsdepartementet har Jernbaneverket fått i oppdag å utrede Alnabru 

containerterminal videre. Dette vil skje i to trinn:  

 Utredning av kortsiktige tiltak herunder at eierskapet, alternativt disposisjonsretten, til 

NSBs del av eksisterende terminal overføres til Jernbaneverket. Dette vil åpne for at 

Jernbaneverket kan gjennomføre tiltak som opprusting av eksisterende kraner samt 

eventuelt kjøp av en tredje kran, opprusting av Sjøcontainerterminalen og andre tiltak for 

vesentlig effektivisering av terminaldriften.  

 Utredning av mer langsiktige tiltak som etter hvert kan fordoble kapasiteten fra dagens 

ca. 500 000 TEU. Innen utgangen av 2014 skal det utredes fornyings- og investeringstiltak 

som gir muligheter for trinnvis utbygging og vesentlig rimeligere enn tidligere planer for 

byggetrinn 1. Dette vil være et viktig innspill til KVU-arbeidet.  

Med nødvendig plan- og prosjekteringsarbeid, inkludert reguleringsplan med tilhørende 

konsekvensutredning, er sannsynlig tidligste byggestart i år 2020. Tidligere byggetrinn 1 

hadde en stipulert byggetid på 6-7 år (utbygging må skje samtidig med at dagens anlegg er 

i drift, og det er en utfordring å bygge slik at driftsforstyrrelsene bli minst mulig).  

 

 

Drammen 

Godstog mellom Alnabru og Ganddal kjører i dag Drammenbanen til Drammen, og videre 

Sørlandsbanen over Kongsberg til Kristiansand og Sandnes. I hovedsak gjelder dette 

stykkgods som CargoNet frakter på vegne av samlasterne. Green Cargo kjører i tillegg 5 

togpar pr. uke for Rail Terminal Drammen. Eksisterende terminal i Nybyen håndterer 

containere, vekselflak etc. i mindre mengder. Vognlastterminalen benyttes av Green Cargo 

med vognlast fra Hallsberg. Fra Malmø kommer biltog til Drammen havn. 

 

I KVU for godsterminal i Drammen anbefales at det etableres en ny kombi- og vognlast-

terminal på Ryggkollen hvor det bør settes av tilstrekkelig arealer for terminalen(e), 

samlastere, andre terminalbedrifter og arealer for mulige fremtidige terminalutvidelser. 

Det må legges til rette for at godsterminalene på Ryggkollen kan fungere godt for 

videretransporter av gods til og fra Drammen havn. Dette innebærer et behov for utvikling 

av bedre veg- og jernbaneforbindelser mellom Ryggkollen og Holmen. 
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Samlet vurdering og anbefaling fra KS1 for godsterminal i Drammen er at nullalternativet 

videreføres som et «ventealternativ». Det er betydelig usikkerhet knyttet til både 

behovsutvikling og ledig kapasitet ved dagens terminaler, og det er KS1-konsulentenes 

forståelse er at det ikke foreligger et presserende behov for økt kapasitet de nærmeste 

årene. Videre planlegging av en ny terminalløsning bør derfor avvente arbeidet med en 

overordnet plan for fremtidig terminalstruktur for østlandsområdet. En slik plan vil avklare 

om det i fremtiden skal være en godsterminal i Drammen-området, og hvilken rolle en slik 

terminal eventuelt skal få. En slik avklaring vil kunne påvirke både valg av lokalisering og 

utforming av en ny terminal. Gitt de avgrensningene mht. markedsområde som er gitt i 

mandatet og reflektert i KVUen, anbefaler vi i likhet med Jernbaneverket at Ryggkollen 

beholdes som lokaliseringsalternativ for en kombi- og vognlastterminal for eventuell 

videre planlegging. Skoger anbefales beholdt som subsidiært lokaliseringsalternativ til 

Ryggkollen. Kopstad anbefales også beholdt som lokaliseringsalternativ, både som kombi- 

og vognlastterminal.  

 

Regjeringen besluttet i juni 2014 å frigi arealer i Drammensområdet og kun gå videre med 

alternativer på Kopstad, Ryggkollen og Skoger.  

 

På grunn av Oslofjordområdets viktige strategiske beliggenhet for jernbanetransport til, fra 

og i området er det naturlig å se på et større geografisk område enn Oslofjordområdet når 

terminalstruktur skal vurderes.  
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Vedlegg 3: Stamnettshavner og utpekte havner i KVU-området 

 

Det ligger 26 havner
2
 innenfor fylkene i KVU-området. Disse havnene håndterte i 2012 

drøyt 38 millioner tonn gods, eller 19 % av det totale godsomslaget i de 128 havnene på 

Fastlands-Norge
3
 som rapporterer til Statistisk sentralbyrå. Enhetslaster, altså containere, 

semitrailere og vekselflak, tiltrekker seg betydelig transportpolitisk interesse, men utgjør 

bare snaut 4 % av det samlede godsomslaget i norske havner. For havnene i KVU-området 

er andelen 15 %. Dette skyldes ikke minst Oslo havns dominerende stilling i dette 

markedssegmentet, med 42 % av de containeriserte tonnmengdene i Oslofjorden. Allikevel 

utgjør våt- og tørrbulksegmentene 60 % av godsomslaget i Oslo havn. Konvensjonelt, 

løslastet stykkgods utgjør større volumer enn enhetslast på landsbasis, mens dette godset 

har en noe mindre andel i Oslofjorden. Havnene eies av kommunene og er i stor grad 

plassert sentralt i sine respektive byområder. 
 

Tabell 3: Håndtering av lasttyper i havnene i KVU-området 

 
Kilde: SSB 

 

Størrelsesforholdene mellom disse 26 havnene er svært ulike, og det er gjerne de havnene 

som har mer enn 1 mill. tonn i årlig godsomslag og med tilbud om håndtering av enhetslast 

det fokuseres på i nasjonal transportpolitisk sammenheng. Havnenes betydning i regional 

næringsutviklingssammenheng kan være vesentlig annerledes enn hva godsomslaget alene 

indikerer. I et intermodalt perspektiv, med vektlegging av gode vegtilknytninger til sentralt 

beliggende havner med betydelig sjøtransport av enhetslastet gods, er det definert et antall 

stamnetthavner. I det aktuelle analyseområdet utgjøres disse av Borg, Moss, Oslo, 

Drammen, Tønsberg, Larvik, Grenland og Kristiansand. Disse åtte havnene står for 92 % 

av det samlede godsomslaget i analyseområdet, og for omtrent samme andeler innenfor de 

ulike lastkategoriene. 

                                                 
2
 Begrepet ”havn” er en organisatorisk/administrativt enhet, mens ”havneterminal” er en underliggende, 

funksjonell enhet. Vi har opplysninger om godsmengder kun for hver havn, ikke pr havneterminal. På 
terminalnivå har vi opplysninger (ikke godsomslag) om de som er ISPS-sikret. Disse er det 632 av på 
landsbasis, hvorav over 60 % er private terminaler. 
3
 Aktivitetene på Bydrift Longyearbyen og Store Norske Spitsbergen Grubekompani er ikke inkludert. 

Godsomslag over private kaier på Fastlands-Norge er inkludert i totaltallene. 

Havn: Våt bulk Tørr bulk Containere - lolo Containere - roro Roro selvgående Roro ikke selvgående Annet stykkgods

Oslo Havn KF X X X  X X X

Drammenregionens Interkommunale Havnevesen X X X  X X X

Larvik Havn KF  X X X X  X

Kristiansand Havn KF X X X X X X X

Grenland Havn IKS X X X X X X X

Borg Havn IKS X X X X   X

Moss Havn KF X X X    X

Sandefjord Havnevesen     X   

Halden Kommune X X X    X

Arendal Havnevesen KF X X   X  X

Farsund Havnevesen X X   X  X

Horten Havnevesen KF  X     X

Søgne  X     X

Kragerø Havnevesen KF  X     X

Kvinesdal Kommune  X     X

Mandal Havn KF X X     X

Tønsberg Havnevesen X X     X

Lyngdal  X X    X

Nøtterøy       X

Grimstad Havnevesen  X     X

Bærum  X      

Holmestrand Havnevesen X X      

Stokke  X      

Risør  X      

Lillesand Kommune  X      

Flekkefjord Kommune  X      
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Figur 4: Lastet og losset containerlast i TEU 
Kilde: SSB 
 

 

Oslo er klart størst på containerhåndtering og har hatt god vekst siste ti år målt i totalt 

antall containerløft. Larvik, Borg, Grenland, Moss og Drammen har hatt god vekst over 

mange år.  

 

Retningsbalansen for containertrafikken er for Oslofjorden som helhet svært god, målt i 

tonn, men varierer sterkt mellom de ulike havnene: Moss, Oslo og Drammen havner har en 

hovedvekt på import, mens Halden, Borg, Larvik og Grenland har hovedvekt på eksport. 

Grunnet vektforskjeller på import- og eksportvarer går allikevel en del containere tomme 

ut av regionen. 

 

En sammenstilling av SSBs havnestatistikk og de enkelte havnenes opplysninger om 

kapasitet for containerhåndtering tyder på enn betydelig overkapasitet i regionen: 

 
Tabell 4: Containeromslag og –kapasitet i stamnetthavnene i KVU-området 

Havn containeromslag 

2012 (TEU) 

Kapasitet Ledig kapasitet Ledig 

kapasitet i 

prosent 

Antall kraner 

Borg Havn IKS 40 705 225 000 184 295 82 % 3 

Moss Havn KF 61 347 120 000 58 653 49 % 2 

Oslo Havn KF 202 824 280 000 

(380 000 

fra 2015) 

77 176 

(277 176) 

28 % 4 

Drammenregionens 

Interkommunale Havnevesen 

23 517 100 000 76 483 76 % 2 

Larvik Havn KF 61 720 200 000 138 280 69 % 3 

Grenland Havn IKS 29 869 80 000 50 131 63 % 2 

Kristiansand Havn KF 45 000 100 000 55 000 55 % 3 

Kilde: Caspersen og Hovi (2014)
 4
 

 

 

 

Tilbudet av regulære containeranløp i Oslofjordhavnene vises i nedenstående tabell: 

                                                 
4
 Caspersen, E., og I.B. Hovi (2014): Sårbarhet og beredskap i godstransport. Upublisert rapportutkast. Oslo: 

Transportøkonomisk institutt 

Figur 5: Lastet og losset containerlast i tonn 
Kilde: Shortsea Promotion Center, fra magasinet 
Sjøveien 2014 
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Tabell 5: Regulære containeranløp i Oslofjorden 

Fra Til Frekvens pr. uke Transittid 

Rotterdam Oslo 3 seilinger pr. uke 3-4 dager 

Rotterdam Drammen 1 seilinger pr. uke 3 dager 

Rotterdam Moss 3 seilinger pr. uke 3-4 dager 

Rotterdam Fredrikstad 1 seilinger pr. uke 3 dager 

Rotterdam Larvik 1 seilinger pr. uke 6 dager 

Rotterdam Brevik, Kristiansand 2 seilinger pr. uke 4-5 dager 

Antwerpen Oslo, Larvik 1 seilinger pr. uke 4-5 dager 

Hamburg/Bremerhaven Oslo 3 seilinger pr. uke 4-6 dager 

Hamburg/Bremerhaven Moss 2 seilinger pr. uke 4-5 dager 

Hamburg/Bremerhaven Fredrikstad 2 seilinger pr. uke 4-6 dager 

Hamburg/Bremerhaven Larvik, Kristiansand 2 seilinger pr. uke 5-7 dager 

Hamburg/Bremerhaven Brevik 1 seilinger pr. uke 5 dager 

Klaipeda, Szczecin Drammen 1 seilinger pr. uke 3-4 dager 

Immingham Brevik 2 seilinger pr. uke 3-4 dager 

Immingham Moss 2 seilinger pr. uke 3-4 dager 

Zeebrugge Moss 1 seilinger pr. uke 3-4 dager 

Gøteborg Kristiansand 1 seilinger pr. uke 2 dager 

Bremerhaven Kristiansand 1 seilinger pr. uke 5 dager 

Antwerpen Kristiansand 1 seilinger pr. uke 5 dager 

 

Kilde: Unifeeder; Kristiansand Havn KF 

 

 
1.6. Om de enkelte havnene 

Borg havn er i første rekke en industrihavn. 

Havnen hadde et containeromslag på 40 705 

TEU i 2012. I tillegg til containergodset ble 

det i 2012 omlastet 655 000 tonn annet 

stykkgods (bla jern, stål og tømmer), 1,1 

millioner tonn tørrbulk (hvorav soyabønner 

til Denofa utgjorde 420 000 tonn) og ca. 1 

millioner tonn våtbulk. Borg havn er den av 

havnene i Oslofjorden som har best 

retningsbalanse for containertransport (78 % 

av containerne håndtert i havnen i 2012 var 

med last), samt den største mengden 

innenriksgods. Omlandet til Borg havn er 

Østfold og spesielt Nedre Glommaregionen. 

Borg Havn har bygd seg opp til å bli en 

sentral aktør innen import og eksport av 

kjøle- og fryseprodukter. Anlegget forventes 

å vokse fremover, og det planlegges en 

utvidelse av kjøl og superkjøl i 2014. Borg 

Havn er den eneste havnen på østsiden av 

Oslofjorden som har grensestasjon for matimport utenfor Schengen, drevet av Mattilsynet. 

Det er også etablert en LNG terminal eid av Skangass i tilknytning havnen.  

 

Tidligere jernbanespor til havna i Sarpsborg er lagt ned. Rolvsøyterminalen, (kun 8 km fra 

Øra), har et potensiale for å benyttes mer enn den gjør i dag. Blokktogene (600 meter 

lange) må imidlertid deles i to ved lasting og lossing pga. sporlengden i terminalen, uten at 

det vil være noe stort problem. Riksveg 111 er stamvegen mellom Borg havn og E6, en 

strekning på 14 km som i stor grad går gjennom boligområder og har mange rundkjøringer. 

Det foreligger planer om oppgradering av vegen i bompengepakka for Nedre Glomma. 

 

Moss havn er i likhet med Oslo og Drammen i første rekke en importhavn. I 2012 var 80 % av 

containerne med importlast. Havnen er en transitthavn, dvs at omlandet først og fremst er 

Østfold og østre deler av Akershus (ca. 60 % av containerne i Vestby kommer fra Moss havn). 

Figur 6: Linjetilbud som viser tilbudt 
transportvolum 
Kilde: Shortsea Promotion Center, fra magasinet 
Sjøveien 2014 
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Det er i dag et nedlagt jernbanespor i Moss havneområde. I tillegg er det flere sidespor som går 

parallelt med havnen, hvorav to på omlag 300 meter som kan egne seg for lasting fra havn. 

Som et ledd i InterCity-satsningen (Sandbukta-Sjåstad) er det under planlegging et nytt spor til 

Moss havn, noe som vil forbedre sporløsningen til havnen. Planleggingsfasen for denne 

parsellen vil pågå i 2013/2014 og ligger inne i Jernbaneverkets handlingsplan (IC Oslo-

Fredrikstad-Halden). Byggestart er planlagt i 2018 med ferdigstillelse ca. 2024. Moss havn 

planlegger utvidelse opp til 500 000 TEU. Framdriften avhenger av massetilførsel planlagt fra 

utbygging av Follotunnelen. Det er gjennomført en KVU som belyser utfordringer og 

konsepter for utbygging av vegsystemet mellom havna og E6. 

 

Oslo havn: I 2012 ble det losset 107 529 TEU, hvorav 96 % med last, og lastet 95 295 

TEU, hvorav 34 % var med last. Av dette var 18 134 TEU tomcontainere som ble 

reposisjonert til andre havner p.g.a. ulikheter i retningsbalanse mellom lastede og lossede 

containere i indre og ytre Oslofjord. Havnen stod dermed for ca. 32 % av all 

containertransport over havn i Norge og ca. 43 % av alle importcontainere losset i norske 

havner. I tillegg til et stort containeromslag mottar og distribuerer havnen ca. 2 millioner 

tonn raffinert petroleum, deriblant all jetfuel som skal til Gardermoen. Oslo havn er nest 

størst på bilimport. 

 

I dag er containerterminalen tilknyttet hovedvegnettet med tre ulike tilknytningsveger. 

Som en del av Oslopakke 3 bygges nytt vegkryss og ny bro slik at havnen får direkte 

tilknytning til Vålerengatunnelen og Operatunnelen, og med det får direkte tilknytning mot 

nord, syd, øst og vest. Nytt vegkryss og bro vil stå klar i 2015.  

 

Det er jernbanespor i Oslo havn, men disse benyttes i dag kun til frakt av jetfuel fra 

Sjursøya til Gardermoen. Trondheim er den jernbanedestinasjonen som har størst 

containervolum fra Oslo havn, men det går også en del tomme containere til fiskeeksporten 

fra Vestlandet. Østlandet har flere inngående containere enn utgående. Vestlandet har flere 

utgående.  

 

Drammen havn er Norges største havn for bilimport, men har også større mengder 

prosjektlaster, stykkgods og bulk. En fast containerlinje med ukentlig transport til og fra 

sentrale europeiske havner er også en vesentlig del av dagens tilbud. I 2012 ble det 

importert 69 400 biler over kai, og 23 517 TEU.  

 

Retningsbalansen for containere er skjev, kun ca. 14 % av containere ut av havnene hadde 

last i 2012. Drammen er særlig stor på 45 fots containere
5
 og det er nå bare Oslo havn som 

har flere av disse containerne enn Drammen i Norge. Volumet er stadig økende og utgjør 

nesten all vekst i containersegmentet.  

 

Kystverket fullførte i 2006 utdypingen av Svelvikstrømmen, og har investert 150 millioner 

kroner i oppjustering av farleden til Drammen for å legge til rette for sjøtransport til og fra 

Drammensregionen.  

 

Det er to potensielle flaskehalser for tilbringertransport. Det ene er at eneste vegtilknytning 

til havna går rett ut i en rundkjøring. Den andre er at det i dag er begrenset lengde på 

jernbanespor i Drammen, noe som gjør lastingen av containertog mer tidkrevende: Hvert 

containertog må lastes i tre omganger med en skifteoperasjon mellom hver omgang. Det 

planlegges å etablere jernbanespor og -terminaler på Holmen, for å muliggjøre flytting av 

godsaktivitetene fra Sundland og Nybyen. Det er satt av 140 millioner kr for dette formål i 

2014. Det er lagt opp til en rask byggeprosess slik at det er en bedre jernbaneløsning på 

plass om et år. Det skal ikke bygges sikring eller strømanlegg, noe som gjør utbyggingen 

enklere. Planovergangen vil bli lysregulert, men det er kun en slot for ett godstog i timen. 

                                                 
5
 45 ft pallet wide, high-cube containere er størrelsesmessig kompatible med semitrailere 
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Jernbaneverket tar ansvar for å bygge spor for biltogene mens havnevesenet tar ansvar for 

å bygge spor for containertog. I planterminen for høsten 2014 er det lagt opp til 1 slot i 

timen for godstog fra havna, men da med et helt tog, slik at effektiviteten øker versus 

dagens situasjon i Nybyen.  

 

Tønsberg havn har 99 % av sitt godsvolum knyttet til Essos oljeraffineri på Slagentangen. 

Den siste prosenten er stykkgods og løslast over Kanalkaiene bl. a. til Scan-Rope (250 

tonns traverskran), Grenland Group med utstyr til offshore-sektoren (50 tonns portalkran) 

og Leca (Saint Gobain)
6
. Til tross for RoRo-rampe og kran med containeråk ved 

Kanalkaiene, ble det i henhold til SSBs havnestatistikk, ikke håndtert enhetslast i Tønsberg 

havn i 2012. Oljeraffineriet på Slagentangen ble innviet i 1961. Anlegget har en kapasitet 

på 6 millioner tonn råolje i året. Det eies av ExxonMobil og er sammen med Statoils 

anlegg på Mongstad, Norges eneste petroleumsraffineriet. Havnestatistikken for 2013 viser 

at om lag 4,8 mill. tonn passerte gjennom terminalen. Produksjonen av 

petroleumsprodukter fra dette anlegget utgjør mer enn halvparten av Norges samlede 

forbruk. Raffineriet inneholder også et anlegg for blanding av biodieselbasert på rapsolje. 

Om lag 60 % av raffineriets produksjon av petroleumsprodukter eksporteres. Det gjør 

raffineriet til en av Norges største landbaserte eksportbedrifter. All råolje og om lag 90 % 

av produksjonen losses eller lastes over kaien som kan motta skip på inntil 190 000 

dødvekttonn. Det er omkring 700 skipsanløp til terminalen per år
7
. I tilknytning til 

raffineriet ligger også Slagen Truckloading, der lasting av regional, vegbasert distribusjon 

av raffinerte petroleumsprodukter foregår. Om lag 10 % av raffineriets volumer blir 

videretransportert på veg
8
. 

 

Larvik havn hadde i 2012 et samlet containeromslag på 61 720 TEU, og var med det 

Norges nest største containerhavn i 2012. Havnen er i første rekke en eksporthavn, der ca. 

90 % av lastede containere var med last, mens 44 % av lossede containere hadde last. Om 

lag en tredel av containeromslaget i Larvik er direkte relatert til steineksport. I tillegg til 

containertrafikken har Larvik havn daglige anløp av Color Lines Superspeedferge og 

vesentlige volumer av skrotstein som fraktes med lekter. Samlet godsomslag i Larvik havn 

i 2012 var 2,14 millioner tonn, hvorav 7-800 000 tonn var skrotstein som eksporteres til 

England. 

  

Havnesporene i Larvik havn er av eldre dato og ikke i drift. Det er jernbanespor til 

Sikatomta som benyttes i dag til mellomlagring av Jernbaneverket. Tomten ligger i kort 

avstand fra havnen, men det er nødvendig med en kort transportetappe med lastebil mellom 

på Elvevegen (Rv 40). Det er begrenset kapasitet i jernbanenettet på Vestfoldbanen og i 

Oslotunnelen, noe som gjør at det ikke er enkelt å etablere en godstogrute fra Larvik havn 

til Alnabruterminalen. Disse utfordringene inngår i IC-utbyggingen og KVU Oslo Navet 

og ventes å finne sin langsiktige løsning der. 

 

Grenland havn er i første rekke en industrihavn med et samlet godsomslag på 10 millioner 

tonn i 2012, der eksportvolumet er noe større enn importvolumet. Terminalselskapet 

NorthSea Terminal AS er driverselskapet for Breviksterminalen, og har fasiliteter for 

LoLo, RoRo og tørrbulk. 

  

I 2012 ble det håndtert 26 269 TEU med LoLo-containere og 3 600 RoRo-containere i 

Grenland Havn, Breviksterminalen. Havnen har skjev retningsbalanse også for containere, 

der ca. 90 % av lastede LoLo-containerne har last, mens bare 20 % lossede LoLo-

containere er med last, samt at det er flere eksport- enn importcontainere. For RoRo-

containere er det også skjev retningsbalanse med flere lastede enn lossede containere, og 

                                                 
6
 www.tonsberghavn.no 

7
 www.exxonmobil.no 

8
 Ibid. 
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der tilnærmet alle lastede containere hadde last. Breviksterminalen er den tredje største 

bilimporthavnen i Norge etter Oslo og Drammen. Det skipes også utstyr til 

petroleumsvirksomheten ut over kaia. Dette er eksport fra næringsklyngen NODE til 

fjerntliggende destinasjoner som Singapore, Korea og Brasil.  

 

Breviksterminalen ligger ca. 3 km fra E18. Det er jernbanespor inn i terminalen som er 

operative i dag, men som benyttes i begrenset grad, men i 2012 ble jernbane benyttet i noe 

grad til reposisjonering av tomcontainere fra andre havner i Oslofjorden. 

 

Kristiansand havn har et årlig godsomslag på 1,8 millioner tonn, hvorav 412 000 tonn 

utgjør containertrafikk. Det ble omlastet ca. 45 tusen TEU i 2012. Retningsbalansen for 

lastede og lossede containere er så godt som lik. Containerhavnen har 5 ukentlige 

skipsanløp, men målsettingen er ett skipsanløp pr dag 7 dager i uken. Det er flere 

sentrallagre i regionen, bl. a. gjelder det for elektronikk, hagemøbler, non-food for Rema 

1000 og Netthandelen. Containere kommer inn fra Kina/Østen til Kristiansand, der 

containerne blir tømt og distribueres videre med Nor Lines sine skip. I tillegg har regionen 

en spesialisert næringsklynge for produksjon av utstyr til offshore og supplybåter (NODE). 

Det satses på å utvikle Kristiansand til å bli en oljeutstyrshavn, og det bygges nye 

kvadratmeter i havna for dette formålet. Dette er utstyr som krever tunge løft.  

Fergeterminalen har i høysesongen, opp til syv fergeanløp i døgnet og trafikkeres av Color 

Line og Fjordline. Begge har både hurtigbåttilbud og vanlige ferger mellom Kristiansand 

og Hirtshals i Danmark.  

Dagens containerhavn har tilbringerveg på om lag 1 km til E18 og E39. Det er mindre 

flaskehalser i selve tilknytningen, men man unngår å sende container- og sementbiler ut fra 

havna samtidig med at det er et fergeanløp. Det er flere flaskehalser langs E39 mellom 

Kristiansand og Stavanger. I NTP 2014-2023 er det forutsatt oppstart av utbygging 

innenfor tiårsperioden. Strekningen Søgne-Lyngdal utgjør første utbyggingsetappe.  

Havna har direkte jernbanetilknytning, men havnesporene brukes i liten grad. CargoNets 

jernbaneterminal i Kristiansand ligger på Langemyr, ca. 2,5 km fra containerhavna. I dag 

losses en del Rogalandslast i Kristiansand for videre lastebilfrakt. Jernbanens kurvatur 

utgjør en utfordring. Dagens lokomotiv har for lite trekkraft for et fullastet tog. Det 

omlastes i dag 25 000 TEU i jernbaneterminalen i Kristiansand. 

 

Göteborgs Hamn er Skandinavias største havn, med et samlet godsomslag i 2012 på drøyt 

41 mill. tonn. Havnen inngår ikke som norsk stamnettshavn, men nevnes da den er sentral 

for den norske terminalstrukturen. Containeromslaget var i 2013 på 858 000 TEU, altså ca. 

150 000 TEU flere enn det samlede containeromslaget i Norge. Veksten i containervolum 

har vært på 28 % de siste ti år, svakt over veksten i Oslo havn på 24 %. Våtbulk utgjør ca. 

halvparten av totalvolumet, og Göteborgs Hamn håndterer også mye RoRo og import og 

eksport av transportmidler (biler). Havnen har om lag 11 000 skipsanløp i året, til og fra 

rundt 140 destinasjoner verden over, og er den eneste havnen i Skandinavia med oversjøisk 

linjefrakt. I år 2010 ble eierskaps- og driftsansvaret i havnen delt mellom et kommunalt 

havneselskap, som har ansvar for arealer, infrastruktur, tilsyn og myndighetsutøvelse, og 

separate terminalselskap som har ansvar for drift og godshåndtering innenfor sine 

respektive markedssegmenter (Gothenburg RoRo Terminal, Logent Ports & Terminals, 

Stena Line, APM Terminals og Energihamnen i Göteborg). 

 

Ut fra Göteborgs Hamn går rundt 70 tog daglig på 24 togpendler med intermodale 

lastbærere til de største skandinaviske knutepunktene. Grunnet store godsvolumer har det 

vært mulig å opprette slike pendler på vesentlig kortere strekninger enn hva vi normalt 

anser som lønnsomt med jernbane i Norge. Antall togpendler og destinasjoner har økt fra 6 

i år 2006 til 24 i år 2013. Fra april inneværende år kjører CargoNet i samarbeid med Green 

Cargo fem ukentlige togavganger mellom Göteborgs Hamn og Alnabru.  
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Oversikt over stamnettshavner og utpekte havner i KVU-området, 2012-tall 

 

Havne-
område 
(eller havn 
hvor havn 
er eget 
område) 
(2012) 

Utpekt 
(UP)/ 
stam-
nett-
havn 
(SN) 

Eierskap; 
IKS – inter-
kommunalt 
selskap, 
KF – 
kommunalt 
foretak 

Funksjon 
(etter 
vareslag) 

Godsomslag per år 
(ca.): 
Container (C), 
tusen TEU; 
Stykkgods (SG), 
Tørrbulk (TB) og 
Våtbulk (VB), 
Skogsprodukter 
(SP) alle i mill. tonn. 

Vedtatte 
utbyggings-
planer 

Mulig jernbane-
tilknytning 

Borg SN IKS Containere 
Stykkgods 
Tørrbulk 
Våtbulk 

C: 41 
SG: 0,7  
TB: 1,1  
VB: 1  

Ny hovedterminal 
for Nor Lines i 
Oslofjorden  
(10 mål) 

Rolvsøy (8km) 

Moss SN KF Containere  
Stykkgods 

C: 61 
SG: 0,4   

Opp til 500 000 
TEU. Fremdrift 
blant annet 
avhengig av 
masser fra 
Follobanen 

Nedlagt spor kan 
benyttes ved 
oppdeling av 
togstammer 

Oslo UP, SN KF Containere 
Stykkgods 
Tørrbulk 
Våtbulk 
Biler 
Ferje 

C: 203 
SG: 0,2 
TB: 1,3 
VB: 2,1 
Biler: 0,1 (96 000) 
Ferje: 0,6 

Økning av 
kapasitet til 360-
370 tusen TEU 
innen 2015 

Jernbanespor, 
men p.t. bare i 
bruk for våtbulk 

Drammen SN IKS Containere 
Stykkgods 
Tørrbulk  
Våt bulk 
Skogs-
produkter  
Biler 

C: 24 
SG: 0,1 
TB: 1,3 
VB: 0,2 
SP: 1,2 
 
Biler: 0,1 (115 000) 

Utvidelser av 
containerområde 
og tilrettelegging 
for økt jernbane. 
Ny containerkran 

Spor (begrenset 
lengde), spor for 
vogner med biler 
ut mot kai 

Tønsberg SN KF Privat 
industrihavn i 
området 

Tørrbulk 
Våtbulk 
 

TB: 0,1 
VB: 9,1 

  

Larvik SN KF Containere 
Stykkgods 
Skogs-
produkter 
Ferje 

C: 62 
SG: 0,1 
SP: 0,02 
 
Ferje: 0,5 

Ny container-kran Muligheter i 
nærheten – kort 
biltransport fra 
havnen 

Grenland SN IKS 
Store industri-
havner 
innenfor 
området 

Containere 
Stykkgods 
Tørrbulk 
Våtbulk 
Skogs-
produkter 
Ferje 

C: 30 
SG: 0,2 
TB: 6,3 
VB: 3,0 
SP: 0,1 
Biler: 0,02 (27 000) 
Ferje: 0,2 

Planer utviklet for 
alternative 
løsninger 

Jernbanespor inn 
på terminalen 

Kristiansand UP, SN KF Containere 
Stykkgods 
Tørrbulk 
Våtbulk 
Ferje 

C: 45 
SG: 0,1 
VB: 0,4 
TB: 0,4 
Ferje 0,5 

Langsiktige 
utviklingsplaner 

Direkte jernbane-
tilknytning – 
jernbaneterminal 
ligger 2,5 km fra 
havnen 
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Vedlegg 4: Vegtransporter og viktige samlastterminaler 

De fleste godstransporter på veg er korte transporter som betjener lokalt og regionalt 

næringsliv. 85 % av alt gods målt i tonn transporteres kortere enn 10 mil (SSB 

lastebilundersøkelse 2009). Målt i tonn er det massetransporter tilknyttet bygg- og anlegg 

som er største varegruppe. For øvrig er det tilbringertransporter til og fra havn og jernbane, 

transporter mellom samlastere og engroslager, distribusjonskjøring og leveranser mellom 

industribedrifter som utgjør regionale tunge transporter. 

 

Vekst i lange lastebilturer er størst for den grensekryssende trafikken. Tungtrafikken over 

Svinesund har økt med nesten 40 % i perioden 2004 til 2013, mens godsmengden har økt 

med drøyt 20 %. Lastutnyttelsen har blitt betraktelig dårligere (Rambøll 21.08.2013 

«Missing Link 2013. Godstransporter mellan Norge och Sverige»). Det er imidlertid mulig 

at det er en asymmetrisk retningsbalanse mellom Skandinavia og Europa for øvrig med tur 

til Norge og returlast fra Sverige. 

 

Vedlegg 5 viser en oversikt over lagerhaller for samlastterminaler (transport og lagring), 

industrilager og varelager for handel og annet – primært entreprenører og byggenæring. 

Alle typer lagerhaller finnes i alle fylkene som berøres av KVUen men det er likevel 

forskjeller på omfang og funksjon. Det er flere industrihaller i ytre Oslofjord og i innlandet 

enn i sentrale Osloområdet. Det er tettere og større lagerhaller for samlastere langs E6 

mellom Moss og Gardermoen med stor tetthet i Oslo Øst. Samme tendens men i langt 

mindre skala finnes også ved Drammen oppover langs Drammenselva. Utviklingen av nye 

lagerhaller de siste 10 år viser samme tendens som eksisterende struktur og plasseres med 

lett tilgang til de store hovedvegene.  

 

De største samlastterminalene ligger på Alnabru, og med Brings nye anlegg som skal 

bygges på Alnabru er dette det klart viktigste området for samlasting av gods i regionen. 

Oslofjordregionen er såpass stor at alle samlasterne har flere terminaler innenfor den 

geografiske avgrensningen av KVUen. De største matvaregrossistene er lokalisert i Vestby, 

Groruddalen og ved Gardermoen.  

 

For å minimere trafikkarbeidet med lastebil er det viktig å lokalisere samlastere og 

engrosbedrifter nær tyngdepunktet av markedet som skal betjenes, nær jernbaneterminal og 

nær havn (eller dry port). Lokalisering nær markedet reduserer distribusjonsavstander og 

nær multimodale terminaler reduserer mellomtransporter og gjør det økonomisk mer 

fordelaktig å bruke sjø og bane.  

 

Generelt er jernbaneinfrastruktur og jernbaneterminaler for containertransporter tung 

infrastruktur med mye lenger levetid enn samlasterterminaler og lager.  I løpet av 20 år vil 

selv store haller være avskrevet. For samlastere er det viktig at staten er langsiktig og 

forutsigbar i sin politikk, og at det settes av arealer for samlastere og andre 

logistikkbedrifter ved terminaler. For effektiv og sikker vegtransport, er det behov for 

hvileplasser for sjåfører knyttet til terminalene. Dette er også arealkrevende.  

 

Alle havne- og jernbaneterminaler, også konvensjonelle vognlastterminaler og 

tømmerterminaler er avhengige av gode tilkomster fra veg. Det er kun unntaksvis og da 

helst innenfor bulk segmentet at en ser systemløsninger som ikke bygger på intermodalitet 

med særlig veg.    
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Vedlegg 5: Lagerstruktur fordelt på hovedkategorier i et utvidet Oslofjord-område. 

Kilde: GAB  
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Vedlegg 6: Terminaloversikt for de største innlands samlasterne i Norge  
(Schenker, PostNord, Bring og Kühne-Nagel) 

 

 

 
 

 

PostNord Schenker Bring Kühne-Nagel

Fredrikstad Fredrikstad Fredrikstad

Oslo Oslo Oslo Oslo

Kolbotn

Gardermoen

Hamar Hamar

Rudshøgda

Kongsvinger Kongsvinger

Fagernes

Gol Gol Gol

Stryn Stryn Stryn

Otta Otta

Tynset

Røros

Drammen Drammen Drammen Drammen

Stokke

Sandefjord

Larvik

Kristiansand Kristiansand Kristiansand

Stavanger Stavanger

Tananger

Haugesund Haugesund Haugesund Haugesund

Bergen Bergen Bergen Bergen

Voss

Lærdal

Sogndal Sogndal

Måløy

Førde Førde Førde

Åndalsnes

Ålesund Ålesund Ålesund Ålesund

Molde Molde

Kristiansund Kristiansund

Trondheim Trondheim Trondheim Trondheim

Steinkjer

Namsos

Fauske

Bodø Bodø

Mo i Rana Mo i Rana Mo i Rana

Narvik Narvik Narvik

Sortland Sortland

Leknes

Stokkmarknes

Harstad Harstad

Tromsø Tromsø Tromsø

Hammerfest

Alta Alta Alta

Tana Tana

Vadsø

Kirkenes Kirkenes


