
KVU for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet12. februar 2015
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fra arbeidsverksted i Moss



Bakgrunn/innledning

Som en videreføring av NTP-Prosjektet Bred samfunnsanalyse av 
godstransport har Samferdselsdepartementet gitt Kystverket, 
Jernbaneverket, Statens vegvesen region sør og øst i oppdrag å 
utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for godsterminalstrukturen 
i Oslofjordområdet. Denne utredningen skal avklare behovet for nye 
godsterminaler, utvikle konsepter og se på virkinger av ulike 
terminalstrukturer. Det geografiske området omfatter Oslofjorden fra 
Vest-Agder til Østfold. Utredningen skal være ferdig høsten 2015. 
Regjerningen vedtar konseptvalg og legger ram-mer for videre 
arbeid.

Hvorfor arbeidsverksted?
Medvirkning står sentrale i arbeidet med konseptvalgutredninger. Hensikten med et verksted 
er å identifisere behov og samfunnsmål som igjen kan brytes ned i effektmål; hvordan ulike 
brukere skal merke effektene av samfunnsmålet.

Prosjektet «Bred analyse av godstransport» hadde den 20. mai 2014 et verksted om termi-
nalstruktur i Oslofjorden i Horten. Her var mange av de samme deltakerne som også deltok i 
verkstedet den 12. februar i Moss. Verkstedet i Moss kan ses på som «dag 2» av verkstedet i 
Horten. 

På verkstedet i Horten i mai i fjor ble det identifisert behov og presentert ulike scenarier. Før 
verkstedet i Moss fikk deltakerne tilsendt en oppsummering av behovene fra verkstedet i 
Horten for å friske opp hukommelsen og for å ha dette som bakteppe i arbeidet videre(ved-
legg). 

«På verkstedene skal transportetatene stort sett  

lytte til interessentene, de som kjenner skoen trykke» 



Velkommen
Om arbeidet med KVU Godsterminalstruktur
Mandat og organisering 
Anders Jordbakke, prosjektleder 

Problemforståelse
○ Bred samfunnsanalyse for godstransport

Status og funn  
v/ Else-Marie Marskar, Vegdirektoratet, prosjektleder Bred godsanalyse

○ Hva kjennetegner en attraktiv terminal? Hvordan kan sjø og bane
øke sin andel av godstransport; Er terminalstruktur nøkkelen?
Geir Berg, SITMA

Hva er behovene? 
Gruppearbeid

Lunsj 

Korte innspill fra to sentrale aktører
Jernbane- og biltransport, optimal terminalstruktur for effektiv godstransport
Erling Sæther, direktør for næringspolitikk, NHO Logistikk og transport

Hvorfor lykkes ikke jernbanen med å ta større andel av godstransporten  
i denne regionen? Er terminalstruktur problemet eller løsningen framover?
Knut Brunstad, Direktør Salg og Marked, CargoNet

Mål for konseptvalgutredningen 
Konkretisere delmål for transportører, vare-eiere og samfunnet for øvrig. 
Gruppearbeid

Brukernes krav til framtidas terminaler og terminalstruktur
Gruppearbeid

Transportører og transportbrukere i panel 
– hva må til for å få en effektiv, sikker og miljøvennlig terminalstruktur?

Slutt

Program
10.00

10.20

11.00

11.30

12.15

13.00

15.00



Gruppeoppgave

Foto: Per Kvaale Caspersen



De viktigste behovene som ble notert:
○ Forutsigbarhet i arealplaner og muligheter for ekspansjon

○ Båndlegge arealer

○ Øke kapasitet på jernbanen

○ Kostnadseffektive transportløsninger og terminaler som legger til rette for intermodalitet

○ Nærhet til markedet og attraktivitet for brukerne

○ Bedre rammevilkår til sjøs

○ God kapasitet på veger/infrastrukturen til og fra havner og terminaler

○ Større statlige investeringer til havner og terminaler

«Den ideelle terminalen må ha riktig lokalisering, stabile ramme- 
betingelser, robust økonomi, effektive mellomtransporter, moderne IKT- 
løsninger, fleksibilitet og være kundeorientert. I tillegg til å ha arealreserver.»

Foto: Ingeborg Olsvik



Gruppeoppgave

Foto: Ingeborg Olsvik

«Godstog må få bedre vilkår enn persontog.  
I dag må godstog vente på forsinkede persontog»



De viktigste delmålene som ble notert:
For transportører:
○ Bedre tilgjengelighet til hovedvegnettet
○ Terminaldrift uten forsinkelser
○ Trafikksikkerhet
○ Gode sosiale funksjoner, døgnhvileplasser, p-plasser
○ Like konkurransevilkår
○ Lik tilgang til terminal
○ Tilgang til gode arealeffektive løsninger og videreutvikling
○ Optimal markedsnærhet for å minimalisere transportbehovet som gir bærekraftige løsninger
○ Effektivisere eksisterende terminaler, bedre åpningstider (24/7), minimum 15-20 års tidshorisont
○ Statlige etater må inn for å sikre strategiske terminalområder
○ Terminalene må ha tilstrekkelig kapasitet og areal for å samle flest mulig samlastere og transportører
○ Transportørene må tjene penger, unngå tidstyveri f.eks kø, mulighet for å levere mest mulig gods  
 på kortest mulig tid.
○ Regularitet og frekvens er viktig
○ Kostnadseffektivitet for den enkelte transportform 

For samlastere: 
○ Regularitet og frekvens er viktig
○ Kostnadseffektivitet for den enkelte transportform
○ Mulighet for cross-docking
○ Lavest mulig enhetskostnad
○ Høyt volum, intermodalitet
○ Færre og mer effektive terminaler
○ Kostnadseffektivitet for den enkelte transportform
○ Større tjenestetilbud

For vareeiere:
○ Færre godsknutepunkter som fører til konsolidering av volum
○ Pålitelighet, rett tid, riktig pris og kvalitet
○ Flere transportformer og velge mellom for å redusere sårbarhet
○ Miljø og klimavennlige transportløsninger
○ Styrket konkurranseevne
○ Arealer med utvidelsesmuligheter
○ Tilgang på funksjoner/utilities

For samfunnet: 
○ Redusere utslipp og støy
○ Harmonisert avgiftspolitikk
○ Det må bli dyrere å kjøre lastebil
○ Utvikle terminaler som legger til rette for overføring fra vei til kjøl og bane
○ Lønnsomt næringsliv, trafikksikkerhet, klima og miljø
○ Samfunnsaksept for terminaler(at det blir støy etc.)
○ At det legges til rette for vekst
○ Sikker håndtering
○ Virksomheten må ikke være i konflikt med omkringliggende samfunn
○ God samfunnsøkonomi



Panel – hvilke krav må stilles til framtidas terminaler
På slutten av dagen ble transportører og transportkjøpere satt sammen i et panel for  
å presentere sitt syn på hva som er viktig for framtidas terminaler og terminalstruktur.

Foto: Ingeborg Olsvik

Foto: Ingeborg Olsvik





«Borregaard er stor bruker av sjø, bane og vegtransport. Men bane brukes bare til tøm-
mer og flis, råstoff og ikke på ferdigvare, der er de ikke konkurransedyktige. Det må gjennom-
føres en konsolidering på havnesiden, færre antall containerhavner kan bidra til å øke volum 
og frekvens. Sjø og bane må være i samme terminal for å øke andelen, se på Göteborg.»

«TS-Norge: tilrettelegge for jernbane ut fra hver enkelt havn, ikke bygge ned. En utfor-
dring for oss er å utnytte bilene begge veier, halvparten er tomme tilbake. Kjøre- hviletider. 
Redusere biltrafikken, kjøre 0630, mange trailere som står dønn stille, jernbane fra Moss 
til Oslo, havnene fra Østfold burde også vært på jernbanen. Men ikke et godt nok tilbud. 
Begrenset jernbanetilbud i Norge, sårbart, møte med persontog, lastebiler er det plass til. 
Utvidede åpningstider i havnene.»

«Schenker: Vi har en del sjøaktivitet, import fra fjerne Østen, skybridge, kjører med fly til
Midt-Østen, Saudi og tar det med båt derfra. Men mest av sjøgodset kommer med bil. Losser 
i Gøteborg, hva skal til for å få båtene inn Oslofjorden? Har andre leverandører enn til Norge. 
Regularitet og punktlighet er utfordrende, ønsket og kravet innenfor just-in-time passer ikke 
helt med regularitet, bedre infrastruktur. Og det er ikke bedre med jernbanen i Sverige.» 

«NHO Transport og Logistikk: Sette i stand Alnabru. Øvre Oslofjord, et færre
antall containerhavner som kan bidra til å øke volumet og øke frekvensen på anløpene, slik at 
vareeierne kan vite at det er en jevn strøm av anløp. Grenland har omvendt retningsbalanse.
En struktur som er tuftet på industritekning, høyere frekvens. En omlastning på 200 kroner for 
en container fra tog til bil. Fra skip til bil koster det 700-1000 kroner. Vi kan ikke ta bort konkur-
ransen, det er viktig å få med. Minst mulig ledetid, forsinkelser, stopp. Et godstog tar 7,5 timer 
fra Göteborg til Oslo, en lastebil tar 3,5 timer. Må redusere tiden. Det er ro-ro og lo-lo last. Mye 
av ro-ro som kommer fra Svinesund med bil kan flyttes over til sjø. Terminalstrukturen er bare 
en liten del av forklaringen på hva som skal til, karbonprisen på lastebil må opp. Det må bli dy-
rere å kjøre lastebil. Sjøtransporten må ha incentiver i en overgangsperiode. Vare-eiere vet lite 
om båt, de kan flytte noe, forutsatt at det er tillitt og incitamenter, det koster mye for vare-ei-
ere. Håper dere kan tenke korridorer og ikke bare investere i infrastruktur, intermodalitet er det 
viktigste for å få gods over på sjø og bane.»

Veien videre
Prosjektgruppa jobber videre med å definere behov og mål. Vi ønsker fortsatt dialog med 
dere og det er bare å ta kontakt. For å lufte tanker og ideer og å få videre innspill vil vi også 
bruke referansegruppa i godsprosjektet. Dere er velkomne til å bli med i den, dersom dere 
ikke er det allerede. Rapporten skal overleveres til Samferdselsdepartementet i løpet av 
høsten 2015. Deretter skal den til ekstern kvalitetssikring (KS1) samtidig som den sendes på 
høring.



Som kjent hadde NTP-prosjektet Bred samfunnsanalyse av gods- 
transport verksted i Horten i mai i fjor om terminalstruktur i og rundt 
Oslofjorden.  For å friske opp hukommelsen og for å bygge videre 
på erfaringene fra Horten har vi tatt med behovene fra referatet:

○ Kostnadseffektive transportløsninger og terminaler

○ Forutsigbarhet i arealplaner

○ God infrastruktur i tilknytning til terminalene

○ Økt kapasitet på jernbane

○ Kort avstand til forbrukerne av varene

○ Vareeiernes behov må være kjent av alle aktører og ligge til grunn

○ Strukturen må ha samfunnsaksept

○ Planene må henge sammen med byenes logistikkplaner

○ Intermodalitet

○ Moderne avtaler om lasting og lossing

○ Ekspansjonsmuligheter

○ Tilpassede åpningstider – god kapasitetsutnyttelse over døgnet

○ Miljøvennlighet

Vedlegg



1. Theis Juell Theisen 
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28. Bjarte Grostøl

29. Terje Pettersen

30. Edith Grung-Olsen

31. Erik Dahl

32. Natallia Sakovich

33. Ordfører Rune Høiseth
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35. Cristian Amundrød
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38. Else-Marie Marskar

39. Øyvind Sandbakk

40. Jan A. Martinsen

41. Roar Johansen
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