
Statens vegvesen og Rogaland fylkeskommune

GODSTRANSPORT I ROGALAND
RAPPORT

Kartlegging av 
godstransporten i 

Rogaland med analyser 
av utvikling over tid og 

potensial for overføring 
av gods fra vegtransport 
til sjø- og banetransport. 

Dato: 26.10.2018
Versjon: 01

www.asplanviak.no



GODSTRANSPORT I ROGALAND 2018
RAPPORT

side 2 av 121

Dokumentinformasjon

Oppdragsgiver: Statens vegvesen
Tittel på rapport: Godstransport i Rogaland
Oppdragsnavn: Godsundersøkelse for Vestlandet
Oppdragsnummer: 613970-01
Utarbeidet av: Øyvind Sundfjord, Stian Brosvik Bayer og Ingvild Nordtveit
Oppdragsleder: Øyvind Sundfjord
Tilgjengelighet: Åpen

. ok



GODSTRANSPORT I ROGALAND 2018
RAPPORT

side 3 av 121

Forord

Asplan Viak har vært engasjert av Statens vegvesen, Møre og Romsdal fylkeskommune, Sogn og 
Fjordane fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune for å kartlegge godstransporten på Vestlandet 
og analysere utvikling over tid og potensial for overføring av gods fra vegtransport til sjø- og 
banetransport. 

Det er utarbeidet en felles rapport for Vestlandet, samt mer detaljerte analyser for fylkene Rogaland, 
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal, i egne fylkesvise rapporter.

Øyvind Sundfjord har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Stian Brosvik Bayer fra NORCE har vært 
assisterende oppdragsleder. Fra Asplan Viak har også Ingvild Nordtveit og Olav Hauge bidratt til 
analysene.

I tillegg har en rekke andre bidratt til vegkantintervjuene. Foruten en rekke stedsledere fra Asplan 
Viak og NORCE har det vært engasjert studenter/intervjumannskap fra UiS, UiB, HVL, HiMolde, NTNU 
(Ålesund), Fagskulen i Førde, samt ulike frivillige organisasjoner i de 4 fylkene. 

Joachim Weisser og Sigurd Ur har vært kontaktpersoner fra Rogaland fylkeskommune. Bjarte Børtveit 
har vært kontaktperson fra Statens vegvesen. Fra Statens vegvesen har også Ali Taheri og Cathrine 
Helle-Tautra vært med i arbeidsgruppen. Olav Arne Vatne og Hilde Johanne Svendsen fra Møre og 
Romsdal fylkeskommune, og Finn Ivar Lied fra Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Bergen, 26.10.2018

Øyvind Sundfjord Ingvild Nordtveit
Oppdragsleder Kvalitetssikrer
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SAMMENDRAG
Formål

Årets godsundersøkelse for Rogaland og Vestlandet har to hovedmål. For det første gir den en 
beskrivelse av status og utvikling for godstransporten i fylket. Ved å gi mer og bedre kunnskap om 
godstransporten blir det også et viktig grunnlag for arbeidet med å legge til rette for en mer effektiv 
og miljøvennlig godstransport. Dette innebærer blant annet vurderinger av overføringspotensial fra 
vegtransport til bane- og sjøtransport. 

Årets godskartlegging muliggjør også en analyse av utviklingen i godstransporten over tid, der 
resultatene fra årets undersøkelse sammenlignes med en tilsvarende kartlegging gjennomført i 2012.

Kartlegging av status og utvikling

For å kunne analysere status og utvikling i godstransporten på Vestlandet er det gjennomført en 
omfattende datainnsamling, bestående av følgende deler:  

1) Vegkantintervjuer av lastebilsjåfører er foretatt ved 21 intervjusteder på Vestlandet. Dette er 
en arbeidskrevende form for godsundersøkelse, men gir mye informasjon som ikke er mulig å 
innhente på annen måte. Særlig kan det nevnes at:

a. Undersøkelsen har gjort det mulig å trekke ut hvor mye av totaltrafikken som er 
godstransport. Kjøretøylengder fra intervjuene sammenholdes med faktiske trafikk-
tall (ÅDT) i tilsvarende lengdekategorier, for å oppskalere godsmengder til årsverdier.

b. Undersøkelsen gir oss en OD-matrise (fra-til mønster) for all godstransport på 
Vestlandet, og for all transport fra og til denne landsdelen.

c. Undersøkelsen gjør det mulig å koble varetype sammen med OD-matrisen – det vil si 
at man får oversikt på hele varestrømmer. For eksempel kan man da studere 
transportmønsteret for utvalgte næringssektorer. I denne rapporten presenteres 
transportmønstre for enkelte sektorer (oljesektoren, fiskerisektoren, 
dagligvaresektoren, m.fl.) uten at man går i detalj om dette.

d. Viktige enkeltspørsmål om transportnæringen er også kartlagt, og muliggjør separate 
undersøkelser om transportselskaper, døgnhvileplasser, motorens euroklasse, 
volumutnytting m.m.

I tillegg har det vært gjennomført separate undersøkelser ved bane- og havneterminaler, 
der det ikke var mulig å gjennomføre vegkantintervjuer.

2) Dybdeintervju: Det er gjennomført 25 dybdeintervju med informanter fra utvalgte aktører, 
både transportører, samlastere og vareeiere, som representerer ulike næringsgrupper. 
Formålet med intervjuene har vært å samle ytterligere informasjon om den utviklingen som 
skjer når det gjelder godstransport på Vestlandet, forventninger til videre utvikling og innspill 
fra næringen på hvordan ulike tiltak kan påvirke blant annet valg av transportform, retning 
og volum på godsstrømmer. Også konkrete forhold i eller forskjeller mellom de fire 
Vestlandsfylkene har vært tema i intervjuene.

3) Beskrivelse av utviklingen i Rogaland: Noen sentrale tema som omhandler den demografiske 
og økonomiske utviklingen er beskrevet for ulike regioner. De utvalgte temaene er 
befolkningsutvikling, sysselsetting, inntekt, verdiskaping, fastlandseksport, samt utvikling i 
utvalgte transportintensive næringer.

Vegkantintervjuene må nødvendigvis gjennomføres på noen utvalgte steder. Valg av intervjusteder 
på Vestlandet er gjort med tanke på å i størst mulig grad kunne danne et komplett bilde av 
godstransporten på veg til, fra og innad i de fire Vestlandsfylkene. Til sammen ble det registrert 
13.000 passeringer av kjøretøy i næringstransport ved de 21 intervjustedene over to 
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undersøkelsesdager i april 2018. Kart og diagram nedenfor viser intervjustedene og tilhørende 
godsmengder ved innfallsportene til Rogaland og Sunnhordland. I denne delen av Vestlandet ble det 
gjennomført 5900 intervjuer.  

Det er utviklet en metode for å oppskalere godsmengdene ved hvert intervjupunkt til årsverdier, 
basert på nærliggende automatiske trafikktellepunkt og informasjon om billettsalg på ferjene, som 
registrerer all tungtrafikk i ulike lengdekategorier. I figuren nede til høyre er intervjustedene rangert 
etter hvor mye gods som ble transportert forbi stedet i 2017.

Kart: Ferjer og kontrollstasjoner ved innfallsportene til 
Rogaland og Sunnhordland, der det ble gjennomført  
vegkantintervju

Figur: Totalmengde gods (1000 tonn) transportert ved 
hvert intervjupunkt. Oppskalert til årsverdi for 2017.

Dagens godstransport i Rogaland og Sunnhordland

Utviklingen i transportmiddelfordelingen for gods transportert til og fra Rogaland viser en stabil 
utvikling. Totalt er det rundt 10 prosent av godstransporten som går inn og ut av fylket på bane, vel 
30 prosent via havnene og de resterende 58-60 prosentene transporteres på veg. Lufttransporten 
utgjør kun en marginal andel av den totale godstransporten.

Figur: Transportmiddelfordeling for gods transportert til, fra og gjennom regionene Sunnhordland og Haugalandet, og Sør-
Rogaland. Bulktransport på sjø er utelatt her. 
Når vi ser på transportmiddelfordelingen for godstransport er bulktransport på sjø utelatt, da det er 
en transport som ikke er aktuell for andre transportformer. I en diskusjon om overføringspotensial 
fra veg til bane- eller sjøtransport er sentralt, vil derfor en økning eller nedgang i volumet 
bulktransport på sjø ikke være relevant.
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Det samlede volumet transportert til, fra og gjennom Sør-Rogaland, og Sunnhordland og 
Haugalandet har hatt en positiv trend i perioden 2010 til 2017. 

Figur: Gods transportert til, fra og gjennom regionene Sunnhordland og Haugalandet, og Sør-Rogaland. Bulktransport på sjø 
er utelatt her. 

Vegtransporten i Rogaland og Sunnhordland

Basert på informasjon fra vegkantintervjuene kan vegtransportens startpunkt og målpunkt 
kartfestes. Godstransporten på veg inn og ut av Sør-Rogaland er kartlagt på E39 Krossmoen og E39 
Mortavika-Arsvågen. Over disse to punktene fraktes det rundt 2,6 millioner tonn inn i regionen 
(skalert opp til 2017-tall) og 2,4 millioner tonn ut av regionen (skalert opp til 2017-tall).

Kart: Godsmengder i tonn transportert til, fra og gjennom Sør-Rogaland (til venstre) og Sunnhordland og Haugalandet (til 
høyre)

Tilsvarende er E39 Mortavika-Arsvågen, E39 Halhjem-Sandvikvåg og E134 Røldal/Haukeli hovedårene 
inn og ut av regionen Sunnhordland og Haugalandet. Over disse tre punktene fraktes det rundt 2,6 
millioner tonn inn i regionen (skalert opp til 2017-tall) og 2,3 millioner tonn ut av regionen (skalert 
opp til 2017-tall). I tillegg transporteres noe gods på veg mellom regionen til og fra Voss og 
Hardanger.

Utviklingen i utvalgte varestrømmer i Rogaland og Sunnhordland viser en økning i godsmengdene 
ved alle punkt som er dekket både i årets godskartlegging og forrige tilsvarende undersøkelse, med 
unntak av lufttransport til og fra Haugesund Karmøy. 
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Tabell: Utvikling i varestrømmene til/fra og gjennom Rogaland og Sunnhordland 2012-2017. Kilde: Godsundersøkelse 2012 og 
vegkantintervju 2018. Bare intervjusteder som var med i begge undersøkelsene er med i tabellen.

Godsmengde (1000 tonn)Samband

2012 2017 %-vis 
endring

Endring i retningsbalanse 
(%-poeng i retning INN til 

regionen)

Mortavika-Arsvågen 930 1 068 15 % Sunnhordland og Haugalandet: -13

Sør-Rogaland: 12

E134 Liamyrane 672 781 16 % 24

Halhjem-Sandvikvåg 590 628 6 % 16

VEG

E39 Krossmoen 2 062 2 331 13 % 10

Havner i Sunnhordland 
og Haugalandet

895 1 140 27 % 1SJØ

Havner i Sør-Rogaland 1 254 1 544 23 % 8

BANE Ganddal 678 809 19 % 7

Stavanger Sola 3 10 215 % -4FLY

Haugesund Karmøy 0,23 0,19 -17 %

ALLE TRANSPORTFORMER 7 084 8 311 17 %

Alle hovedvegene har hatt vekst i godstrafikken, og da spesielt ved Liamyrane (16%), Mortavika-
Arsvågen (15%) og Krossmoen (13 %). Ved Liamyrane har veksten vært sterkest inn til regionen, noe 
endringen på 24 %-poeng i retningsbalanse viser. Til sammenligning har retningsbalansen ved 
Mortavika-Arsvågen økt med 13 %-poeng i retning ut av Sunnhordland og Haugalandet, og økt med 
12 prosentpoeng i retning inn til Sør-Rogaland. Ved Halhjem-Sandvikvåg er det mest utvikling i 
innkommende gods til Sunnhordland og Haugalandet (16 %-poeng endring). Veksten inn til Sør-
Rogaland ved E39 Krossmoen har vært mye sterkere enn veksten i ut-trafikken, slik at det har blitt en 
10 %-poeng økning i retningsbalansen, i retning inn til regionen.

På sjø er det vært en vekst både i innkommende og utgående sjøtransport til Sunnhordland og 
Haugalandet (til sammen 27%), slik at retningsbalansen på sjø har holdt seg stabil på rundt 54-46 i 
retning ut av regionen. Sør-Rogaland har også hatt en betydelig vekst (23 %) i sjøtransporten. En 
nærmere studie av tallene viser at inngående sjøtransport øker sterkest, mens utgående sjøtransport 
bare har hatt en svak økning. Resultatet er at retningsbalansen på sjø har utviklet seg mot mer 
import og mindre andel eksport ut av regionen.

Det har vært en nedgang på 17% i lufttransport til og fra Haugalandet. Dette utgjør svært lite i 
totalbildet av gods. I Sør-Rogaland har det imidlertid vært en kraftig økning i lufttransport, både til og 
fra regionen. I begge regioner utgjør lufttransport svært lite i totalbildet av gods.

Utviklingstrekk og utfordringer ved dagens godstransport på Vestlandet

Forventet vekst i folketall i Rogaland og Vestlandet totalt framover er betydelig lavere enn den 
veksten som har vært i årene fram mot 2012. Dette er en utvikling som henger sammen med vekst i 
næringsliv og sysselsetting i landsdelen, der spesielt nedgangen i oljepris og dermed oljerelaterte 
næringer har gått nedover de siste årene. Til tross for at man nå er tilbake i en situasjon med vekst, 
også på Vestlandet, er det ikke ventet at denne vil komme opp igjen på samme nivå som den var for 
bare seks år siden. 
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Basert på kunnskap innhentet gjennom dybdeintervju med sentrale aktører fra næringslivet er også 
andre sentrale utviklingstrekk og forhold ved dagens godstransport som kan ventes å påvirke 
godsstrømmer, retningsbalanse og transportmiddelfordeling for godstransporten på Vestlandet 
drøftet. Dette er vurderinger av de ulike forholdene og utviklingstrekkene isolert sett. Det vil si at 
andre forhold eller endringer kan ha større betydning for den totale utviklingen. En oppsummering 
av hvordan utviklingstrekkene kan tenkes å gi for godstransporten er gitt i tabellen nedenfor.

Tabell: Mulige virkninger av utviklingstrekk for godsstrømmer og retningsbalanse, og transportmiddelfordelingen på 
Vestlandet. Oppsummering basert på informasjon fra dybdeintervju med ulike aktører. 

Utviklingstrekk Mulige virkninger for 
godsstrømmer og retningsbalanse

Mulige virkninger for 
transportmiddelfordeling

Flere og mindre forsendelser Mindre lagerhold lokalt gir økt 
etterspørsel etter transport med 
kort ledetid, god punktlighet og 
regularitet. Dette vil bidra til økt 
etterspørsel av vegtransport på 
bekostning av bane- og sjøtransport.

Økt politisk fokus på 
samferdsel og infrastruktur

Utbedring av veginfrastrukturen 
langs Vestlandet og mellom 
Vestlandet og Østlandet kan 
forsterke virkninger av sentraliserte 
lager, og mer transport øst-vest.

Økte investeringer på 
veginfrastruktur vil vi 
vegtransporten en fordel, men økte 
bompenger kan samtidig gi noe 
høyere kostnader for vegtransport. 
Utbedring av veginfrastrukturen vil 
samtidig gi jernbane- og 
havneterminalene et større omland.

Redusert tilgang på sjåfører Vanskeligere tilgang på sjåfører kan 
gi andre ruter for gods til og fra 
Vestlandet dersom sjøtransport 
benyttes i større grad.

Vanskeligere tilgang på sjåfører kan 
gi redusert transporttilbud på 
vegtransport, og gi en økende andel 
bane- og sjøtransport.

Roro-transport eller 
konteiner-transport

Muligheter for roro-transport i 
tillegg til konteinertransport gir 
sjøtransporten mer fleksibilitet, og 
styrket konkurransefortrinn mot 
andre transportformer.

Økt kostnadsfokus i 
oljebransjen og vekst i 
import av konsumvarer

Vekst i import av konsumvarer 
bidrar til en skjev retningsbalanse, 
der ,er gods kommer inn til 
Vestlandet enn det som 
transporteres ut.

Teknologisk utvikling Mer miljøvennlige biler og tilgang til 
landstrøm gir muligheter for 
sjøtransporten og vegtransporten å 
møte strengere kundekrav når det 
gjelder utslipp. 

Lagerstruktur Mer sentralisert lagerstruktur på 
Østlandet og i utlandet gir en større 
andel av gods til Vestlandet på veg 
eller jernbane og kan bidra til en 
skjevere retningsbalanse

Mer sentralisert lagerstruktur på 
Østlandet og i utlandet svekker 
mulighetene for økt andel 
sjøtransport til Vestlandet.

Kabotasje på veg Lavere kostnader for langtransport 
på veg kan gi økt transport til og fra 
Vestlandet via Østlandet.

Lavere kostnader for langtransport 
på veg kan gi økt markedsandel for 
vegtransporten.
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Mulighetsrom for bane- og sjøtransport i Rogaland

Årets godsundersøkelsen og kunnskap om utviklingen de siste seks årene gir et betydelig 
datagrunnlag for å beskrive godstransporten i Rogaland og på Vestlandet. Et sentralt spørsmål er i 
hvilken grad det er mulig å overføre en større andel av den samlede godstransporten som i dag går 
på veg til bane- eller sjøtransport, i tråd med nasjonale målsettinger. Det er en rekke forutsetninger 
som må på plass for å få til en faktisk overføring, og det vil også være en rekke forhold som vil spille 
inn og som vi ikke har kontroll på. Å endre etablerte forsynings- og leveransekjeder for aktuelle 
vareeiere, samlastere og transportører er tidkrevende, og vil normalt baseres på langsiktige, 
strategiske valg. Å ta steget over til en ny transportform (for eksempel fra vegtransport til 
sjøtransport) krever gjerne mye omstilling i store deler av virksomheten. Å gjennomføre en slik 
endring vil være avhengig av en forventning om framtidig transporttilbud, priser og rammevilkår. I 
analysene er det likevel forsøkt å si noe om mulighetsrommet for en slik overføring. 

Dette spørsmålet kan besvares på to måter: både ved å identifisere de godsstrømmer som kunne 
gått på bane eller sjø, men som i dag transporteres på veg, og ved å si noe om hva som ligger bak 
transportører og vareeieres valg om å bruke vegtransporten. De mest sentrale faktorene er 
oppsummert her:

Barrierer til hinder for mer transport på bane Barrierer til hinder for mer transport på sjø

- Manglende fleksibilitet
- Leveringstidspunkt/ ledetid

o Bruker for lang tid på 
Sørlandsbanen – gir uheldige 
virkninger mhp ledetid m.m.

o Trenger flere krysningsspor 
o Tidsluker for levering må 

være tilpasset etterspørselen 
i markedet (levering tidlig 
morgen)

- Framføringssikkerhet
o Transportører på bane må 

kunne gi garantier om 
alternativt transport i tilfelle 
uventede hendelser på 
banen. (Blir viktigere med 
mindre bruk av lager, og 
kanskje spesielt for ferskvare)

- Rammevilkår og regelverk
o Lave kostnader på 

vegtransport (avgiftsnivå og 
kabotasje) 

o Investeringer i bedre 
veginfrastruktur

- Manglende konsolidering av gods: Dette kan skje 
ved at havner samarbeider, eller at det blir færre 
havner, eller at nedslagsfeltet til hver havn 
utvides ved at det bygges bedre veier. Det er 
også et potensial i at vareeiere samarbeider, og 
oppnår en konsolidering av gods på den måten. 

- Manglende tilrettelegging for RoRo: Dette er et 
vekstområde for short sea shipping, og for Base-
Base trafikken. Er gjennomført ved flere baser 
langs kysten de siste årene.

- Transportoppdragene på sjø er lite 
strømlinjeformet, og involverer mange parter. 
Vegtransporten organiseres i stor grad av 1 
enkelt aktør, mens en båttransport trenger 
bistand fra flere ulike aktører i hver ende av 
transportoppdraget: Speditør, havnevesen, 
rederi – og alle parter skal ha sin del av 
fortjenesten. Båttransporten oppleves gjerne 
som omstendelig og lite fleksibel – i motsetning 
til vegtransporten.

- Rammevilkår og regelverk:
o Redusert avgiftsnivå på hamner
o Fjerning av CO2-avgift på flytende 

naturgass (LNG) 
o Forutsigbarhet i rammevilkår trekkes av 

flere fram som vesentlig for å lykkes 
med nye typer satsinger. 
Insentivordninger som bare eksisterer 
en kort periode eller som 
uhensiktsmessig motvirkes av andre 
typer tiltak, skaper usikkerhet og 
hemmer aktører fra å satse på nye 
markeder.
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Mulighetsrom på bane
Med utgangspunkt i vegkantintervjuene er det tatt en opptelling 
av hvor mye gods som i dag transporteres på veg parallelt med 
jernbanen. Varer som har sitt opprinnelsessted nær en 
kombiterminal på jernbanen – og som samtidig har leverings-
adresse nær godsterminalen i andre enden av en lang 
banestrekning – har sterkest tilbøyelighet for å velge bane, 
dersom pris- og leveringsvilkår er konkurransedyktige og godset 
egner seg for transport på bane. Men også i disse korridorene 
transporteres det mye gods på veg, noe som må kunne 
betraktes som et potensial for overføring. Vi har studert 
transportoppdrag på følgende strekninger, avgrenset til 50 km 
distribusjon/tilbringeravstand til/fra jernbaneterminalene:

 Ganddal – Alnabru
 Nygårdstangen – Alnabru
 Åndalsnes – Alnabru

Vegkantintervjuene viser at det i 2017 ble kjørt 3,0 mill. tonn 
med bil i disse definerte fra-til mønstrene. Til sammenligning 
kjøres det 2,2 mill. tonn på jernbane i de tre korridorene i dag. 
Tabellen nedenfor viser hvordan de parallelle varestrømmene 
bane-bil fordeler seg på de tre banestrekningene til landsdelen.

Figur 0-1: Undersøkelse av 
transportoppdrag som i dag går parallelt 
med jernbanen til/fra terminalene på 
Vestlandet: Ganddal-Oslo, Bergen-Oslo 
og Åndalsnes-Oslo

Jernbanen har i gjennomsnitt har en markedsandel på 42% i de korridorene mellom øst og vest der 
konkurranseflaten mellom bil og bane er størst, dvs. i et 50 kilometers potensialområde rundt 
storbyene. I dette potensialområdet ser vi en noe høyere bane-andel enn det som gjelder for den 
samlede trafikken til og fra Vestlandet. I teorien kunne bane-andelen vært enda høyere her, hvis 
vilkårene for jernbanen var bedre. Tabellen viser at Ganddal-Alnabru har litt lavere jernbaneandel 
enn Nygårdstangen-Alnabru, men betydelig høyere enn Åndalsnes-Alnabru.

Tabell: Transport på veg og bane langs utvalgte korridorer. Kilder: Vegkantintervju 2018 og SSB-data på sjø, og terminaldata 
på jernbanen.

Transport på veg
(tonn i 2017)

Transport på bane
(tonn i 2017)

Jernbane-andel ifht. 
alt landbasert gods

Ganddal - Alnabru
Nygårdstangen - Alnabru
Åndalsnes - Alnabru

940.000
1.255.000

777.000

809.000 
 1.216.000 

 155.000

46 %
49 %
17 %

SUM 2.972.000 2.180.000 42 %

Mellom hele Sør-Rogaland (inkl. Ryfylke) og hele Østlandet transporteres det totalt 1,6 mill. tonn på 
veg (retningsbalansen vest/øst er 57/43). I forhold til volumet i den utvalgte korridoren med 
opprinnelse/målpunkt nær terminalene (940.000 tonn), betyr dette at 63% av vegtransporten øst-
vest skjer mellom steder der jernbane er lite konkurransedyktig (langt til nærmeste 
jernbaneterminal, i den ene eller andre enden av transportoppdraget).

I tillegg til virksomhetenes lokalisering i forhold til jernbaneterminal, er det noen andre kjennetegn 
ved varene som er lettest overførbare til banetransport.  Bransjer med planlagte leveranser er lettest 
å finne konkurransedyktige priser for, og varer som ikke må håndteres på de mest travle 
tidspunktene på terminalene har større potensial for å få gode priser.
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Mulighetsrom for sjøtransport
Det er først og fremst godstransport av følgende lastetyper som har en konkurranseflate bil-båt:

- Konteinere
- Annet stykkgods
- Godshengere/semihengere

Med utgangspunkt i datagrunnlaget samlet inn om vegtransporten er det utfordrende å identifisere 
konkrete varestrømmer med potensial for overføring til sjø. Det er imidlertid synliggjort omfanget av 
noen parallelle varestrømmer – uten videre vurdering av overføringsmulighetene. Disse er både 
varestrømmer langs kysten, og mellom Vestlandet og Europa. 

Tabell: Varestrømmer som i dag går på veg, parallelt med muligheter for sjøtransport.
Intervju-
sted

Varestrøm Godsmengde 
på veg i 2017 
med 
mulighet for 
sjøtransport 
(1000 tonn)

Ant. 
trailere 
pr dag

Andel av 
totaltrafikken 
på 
strekningen

1a Bg.regionen - Utlandet (Mortavika-Arsvåg)  62  16 3 %
1b Hordaland - Utlandet (ved Håbakken)  268  69 19 %
1c Hordaland-Utlandet (ved Brimnes)  26  7 9 %
1d Bg.regionen/Hardanger-Utland (Liamyrane)  86  22 8 %

Bergens-
regionen

1e SUM: Bergensregionen - utlandet  442  113 9 %
2a Bergensregionen – Sør-Rogaland  543  139 35 %
2b Nord for Bergensregionen – Sør-Rogaland  302  77 19 %

Halhjem-
Sandvik-
våg 2c SUM: Bergensregionen og nordenfor – Sør-

Rogaland
 844  216 54 %

3a Ålesundsregionen – sør for Sognefjorden  149  38 17 %
3b Nord for Romsdalsfjorden – sør for Sognefj.  195  50 22 %

E39
Festøya-
Solevågen 3c SUM: Ålesundsregionen – Bergensregionen 

og sørover
 344  88 39 %

4a Nordfjord og Sunnmøre – utlandet  259 66 18 %
4b Nordmøre og Romsdal – utlandet  56  14 4 %

E136 
Horgheim

4c SUM: Nordfjord, Sunnmøre, Nordmøre og 
Romsdal – utlandet

 315  81 21 %

5a Nord for Boknafjorden – utlandet  142 36 5 %
5b Ryfylke – utlandet  113 29 4 %
5c Stavanger – kontinentet  159 41 6 %
5d Jæren – utlandet  173 44 6 %

E39
Kross-
moen

5e SUM: Rogaland og nordover – utlandet 587  151 21 %
Vestlandet 6 Mellom Vestlandet og Europa 840 215 10%

Flere mulige tiltak og utviklingsbaner kan påvirke mulighetsrommet for en større andel godstransport 
på sjø til og fra Vestlandet:

1) Infrastruktur-tiltak: Forbedring av tilførselsveier i havneomlandet kan utvide havnens 
kundegrunnlag, og føre til mer konsolidering av gods.

2) Samordnende initiativ fra næringslivet: Linerederier med konteinertransport vil være interessert i 
å skaffe mer gods til sine faste ruteforbindelser til mellom Vestlandet og kontinentet. Dersom 
vareeier er gunstig lokalisert ifht. farleden, og har godsvolumer store nok til å vekke linjerederiet 
interesse, så finnes det eksempler på kostnadseffektive forsyning- og leveranseruter på sjø kan 
etableres. 
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3) Ny terminalstruktur i utlandet:
Trenden med ytterligere sentralisering av store varelagre har ført til at enkelte konsern har 
flyttet sitt hovedlager ut av landet – til Sverige, Danmark og Nederland. At 
distribusjonsoppdragene i fremtiden kan komme til å skje fra kontinentet mot Norge, skaper 
muligheter for sjøtransporten – i større grad enn for jernbanetransporten. 

4) Base-base-trafikken langs Vestlandet:
Alle base-terminalene på Vestlandet har satset på utbygging av Ro-Ro kaier, som har vært en 
forutsetning for å kunne tilby sjøtransport av offshore utstyr som skal flyttes mellom basene. 

5) Et stadig økende miljøfokus, med vedvarende politisk press på vegtransporten i Europa, og 
tilhørende avgiftsnivå – kan representere en mulighet for alternative framføringsmåter. EU-
programmet «Motorways of the Seas» kan i denne sammenheng være et finansierings-
instrument for nærsjøfart/short sea shipping.

6) Vanskeligere tilgang på sjåfører i Europa kan gi andre ruter for gods til og fra Vestlandet dersom 
sjøtransport benyttes i større grad. Vanskeligere tilgang på sjåfører kan gi redusert 
transporttilbud på vegtransport, og gi en økende andel bane- og sjøtransport.

7) Nordøst-passasjen kan bli aktuell som transportveg for gods fra Kina til Europa, ettersom 
havområdene nord for Russland de siste årene har blitt isfrie større deler av året. Det første 
konteinerskipet fra MAERSK gikk denne ruten som en forsøksseilas i september 2018, men det er 
ennå store spørsmål rundt den kommersielle lønnsomheten ved å velge denne veien. Dersom 
dette likevel skulle bli utvikles som en mer trafikkert rute, ligger havnene på Vestlandet gunstig 
til, med tanke på å ta imot gods til Skandinavia. 

https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/motorways_sea_en
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1. INNLEDNING

1.1. Formål

Formålet med årets godsundersøkelse for Vestlandet er å gi mer kunnskap i arbeidet med å legge til 
rette for en mer effektiv og miljøvennlig godstransport, vurdere overføringspotensial fra 
vegtransport til bane- og sjøtransport. Som en del av arbeidet er det gjennomført en omfattende 
kartlegging for å analysere transportstrømmene på Vestlandet, både strømmer til og fra landsdelen 
og mellom regioner, fordelt etter transportformene veg, sjø, bane og luft. 

Det er gjennomført en rekke dybdeintervju med samlastere, speditører, transportører og vareeiere 
innenfor ulike typer næringer for å få kunnskap om hvordan eventuelle endringer i rammevilkår, 
infrastruktur og andre mulige tiltak som kan påvirke godstransporten, og hvilke utviklingstrekk ellers 
som påvirker både transportbehov, retning på godsstrømmer og konkurranseforhold mellom ulike 
transportformer.

En lignende undersøkelse for Vestlandet, men noe mindre omfattende, ble gjennomført i 2012 (IRIS, 
2013). Resultatene fra forrige undersøkelse er brukt som grunnlag for å kunne si noe om utviklingen i 
godstransporten de siste seks årene. I tillegg ble det gjennomført en oppdatering for Rogaland to år 
seinere (IRIS, 2014). Ved en ny analyse nå er det sentralt å videreføre de metoder og valg av 
datakilder som ble brukt da, for i størst mulig grad kunne si noe om utviklingen som har vært fra 
2012 til 2017/18. Fordi vegkantintervjuene er gjennomført våren 2018 er annen offentlig statistikk 
som benyttes for 2017. Datakilder og metoder som er brukt for som grunnlag for analysene som er 
presentert i rapporten er beskrevet innledningsvis i de enkelte kapitlene.

I tillegg til fylkesrapporten for Rogaland er det også utarbeidet en felles rapport for Vestlandet, og 
fylkesrapporter for Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. 

1.2. Sentrale problemstillinger 

Basert på de overordnede målsettingene for prosjektet, beskrevet ovenfor, er det utformet noen 
sentrale problemstillinger som ønskes besvart i arbeidet. For det første ønskes en oversikt over 
status for godstransporten på Vestlandet:

 Hvordan er godsstrømmene til og fra Vestlandet, og internt mellom regioner på Vestlandet?
o Hvordan er fordelingen på ulike varetyper?
o Hvordan er transportmiddelfordelingen?
o Hvordan er retningsbalansen?

 Hvordan har utviklingen i godstransport på Vestlandet vært siden forrige kartlegging?

I tillegg er det et særlig fokus på transportmiddelvalg og hva som forklarer utviklingen og fordelingen 
som avdekkes i kartleggingen:

 Har det vært vesentlige endringer i konkurranseforholdet mellom ulike transportmidler?
 Hva forklarer valg av transportmiddel?
 Hva er potensial for overføring av gods fra veg til sjø og/eller bane?
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1.3. Definisjoner

Innledningsvis defineres her noen sentrale begrep som brukes i rapporten:

- Bulktransport: Transport av last som ikke er pakket i enheter, enten tørr (f.eks. korn, sement, 
gjødsel) eller flytende (f.eks. tanktransport).

- Intermodal transport: Godstransport der det brukes en kombinasjon av flere transportformer 
for samme fraktoppdrag.

- Kabotasje: Transport mellom to endepunkt i et annet land enn transportørens hjemland. For 
godstransport er det kun midlertidig kabotasje som er tillatt i Norge, og da kun for 
transportører fra andre EØS-land.1

- Linjefart: Faste ruter for godstransport på sjø 
- Lolo: Lift-on-lift-off er skipstyper med last som løftes om bord og i land med kran.
- Roro: Roll-on-roll-off er skipstyper der rullende last kan kjøres direkte inn og ut av skipet. 
- Stykkgods: Last pakket i mindre enheter
- TEU: Twenty-foot equivalent unit, som er en enhet for beregning av kapasitet ut fra 

standardkonteiner på 20x8x8 fot.
- Trampfart/løsfart: Godsskip som ikke går i fast rute
- Vekselflak: Konteiner med støttebein, også kalt Eurokonteiner

1.4. Disposisjon

I kapittel 2 presenteres bakgrunnsstatistikk om utviklingen i demografi og næringsliv for fylket og 
regionene i Rogaland. I kapittel 3 er gjennomføring og data fra vegkantintervjuene dokumentert for 
det enkelte intervjupunkt. I kapittel fire presenteres aggregert statistikk og utvikling over tid for 
godstransporten i de ulike regionene i fylket. Kapittel fem gir et kort innblikk i andre analyser og 
utredninger av godstransporten nasjonalt, før kunnskap innhentet gjennom dybdeintervju er drøftet 
i kapittel seks. I siste kapittel blir hovedfunn fra analysene sammenfattet, og problemstillingene i 
prosjektet er belyst så langt det lar seg gjøre.

1 «En transportør som har fellesskapstillatelse, og som har hatt med og levert internasjonal last i et EØS-land 
(grensekryssende transport) kan utføre kabotasje på følgende vilkår:
◾ Kabotasjen må utføres med samme kjøretøy som ble brukt for den internasjonale transporten inn i landet
◾ Det kan utføres maksimalt 3 kabotasjeturer etter den internasjonale transporten inn i landet
◾ Lossing etter den siste kabotasjeturen skal finne sted innen 7 dager etter at den internasjonale lasten ble 
levert» (https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/tillatelser/kabotasje). 

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/tillatelser/kabotasje
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2. REGIONAL UTVIKLING
Som en del av grunnlaget for vurderinger av utvikling i godstransporten i Rogaland, er det i dette 
kapittelet presentert statistikk på den generelle demografiske og økonomiske utviklingen i fylket. 
Statistikken på folketall og sysselsetting er presentert for perioden 2008 til 2017. Det gir et bilde av 
utviklingen over en tiårsperiode, og eventuelle endringer siden forrige godskartlegging på Vestlandet 
(2012/2013) og oppdatering for Rogaland (2014) kan identifiseres. Når en ser på utviklingen i 
godsvolum over de ulike intervjustedene i de påfølgende kapitlene kan disse utviklingstrekkene være 
til hjelp for å forstå endringer fra år til år.

2.1.Datakilder og regioninndeling
Statistikken som er presentert i kapittelet er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrå sin 
statistikkbank, og er offentlig tilgjengelig. I tillegg er det hentet statistikk på produksjon av olje og 
gass fra Norsk Petroleum. For demografisk utvikling er både historisk utvikling presentert, samt SSBs 
befolkningsframskrivinger2 fra juni 2018. Sammenlignbare data for næringsfordelt statistikk er kun 
tilgjengelig etter 2007 som følge av revisjon av næringskategorisering (SN2007).3

Antall sysselsatte i ulike næringsgrupper er også hentet fra SSB, fra den registerbaserte 
sysselsettingsstatistikken. En sysselsatt er her definert som en person 

«som utførte inntektsgivende arbeid av minst én times varighet i referanseuken, samt personer 
som har et slikt arbeid, men som var midlertidig fraværende pga. sykdom, ferie, lønnet permisjon 
e.l. Personer som er inne til førstegangs militær- eller siviltjeneste, regnes som sysselsatte. 
Personer på sysselsettingstiltak med lønn fra arbeidsgiver klassifiseres også som sysselsatte. 
Dette følger anbefalingene fra den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO. Sysselsatte 
omfatter lønnstakere og selvstendig næringsdrivende.» (https://www.ssb.no/arbeid-og-
lonn/statistikker/arblonn/kvartal) (Statistisk sentralbyrå, 2018)

For å kunne sammenligne antall sysselsatt per 2017 med 2012, da forrige godskartlegging ble 
gjennomført har vi imidlertid måttet bruke data fra nasjonalregnskapet. Her er fylkesfordelte data 
kun tilgjengelig tilbake til 2011. Her er også de som arbeider i Norge uten å være en del av den 
norske befolkningen inkludert, og det er ikke mulig å presentere data på lavere geografisk nivå enn 
fylke. Utfordringene med å presentere utvikling i sysselsetting over tid skyldes overgang fra NAVs 
arbeidstakerregister (Aa-registeret) til et felles rapporteringssystem mellom NAV, Skatteetaten og 
SSB kalt a-ordningen fra og med 2015-data. Den nye rapporteringen skal gi bedre kvalitet på dataene, 
men sammenligner man med data før 2015 vil det gi lavere sysselsettingstall uten at det 
nødvendigvis har vært en reell nedgang i antall sysselsatte. 

Fra fylkesfordelt nasjonalregnskap (Statistisk sentralbyrå) er det også presentert data på produksjon 
på fylkesnivå. Disse dataene er ikke tilgjengelig på lavere geografisk nivå, og er derfor ikke brutt ned 
på regioner. 

Utvikling i produksjon/aktivitetsnivået innenfor utvalgte transportintensive næringer er presentert i 
kapittel 2.8. Med transportintensive næringer menes næringsgrupper som generelt genererer mye 
godstransport. Dette er typisk primærnæringene, industri, bygg- og anleggsvirksomhet og 
varehandel. Alle data er også her hentet fra SSB sin statistikkbank.

2 Kun alternativet for framtidig utvikling som kalles middelalternativet eller 4M er presentert. Dette er vurdert 
som det mest sannsynlige av SSB framskrivinger, med forutsetning om middels fruktbarhet, middels flytting, 
middels migrasjon og middels levealder. 
3 Standard for næringsgruppering (SN 2007) er en statistisk standard for rapportering av økonomisk statistikk 
innenfor ulike næringer. Inndelingen i denne blir førende for muligheter for å kategorisere aktiviteten i ulike 
virksomheter innenfor næringsgrupper.

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/arblonn/kvartal
https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/arblonn/kvartal
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For de data som er tilgjengelig på kommunenivå er det definert hensiktsmessige regioner, som vist i 
kartet nedenfor. Fordi noen data kun er tilgjengelig på fylkesnivå er alle regioner avgrenset av dagens 
fylkesgrenser. 

Figur 2-1: Regioninndeling for presentasjon av regional utvikling

2.2.Befolkning
Forrige gang det ble gjennomført en tilsvarende godskartlegging på Vestlandet var i september 2012. 
Siden den gang har folketallet i Rogaland økt (Figur 2-2), men veksten varierer mellom regionene og 
den har avtatt de siste tre årene. 

Figur 2-2: Folketall i de ulike regionene 2008-2018 (per 1.1.) og framskriving, SSB 4M. Kilde: SSB (Statistisk sentralbyrå, 2018)

Basert på SSBs middelalternativ for befolkningsframskrivingene (per juni 2018) er det ventet fortsatt 
vekst i folketallet i løpet av de neste fem årene. Sør-Jæren har hatt den sterkeste relative veksten de 
siste fem årene, mens veksten i absolutte tall har vært størst på Nord-Jæren.
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Tabell 2-1: Prosentvis endring i folketallet i Rogaland. Kilde: (Statistisk sentralbyrå, 2018)
Region Prosentvis endring, 

folketall 1.1.2013-
1.1.2018

Prosentvis endring, 
folketall 2018-2024 

(SSB 4M)
Haugalandet 3,1 % 0,4 %
Ryfylke 3,4 % 1,0 %
Nord-Jæren 5,3 % 1,8 %
Sør-Jæren 6,5 % 4,0 %
Dalane 1,8 % 1,4 %

Figur 2-3: Prosentvis folketallsvekst 2008-2018. Kilde: SSB (Statistisk sentralbyrå, 2018)
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2.3.Sysselsetting
Antall sysselsatte i regionene i Rogaland er vist i figuren nedenfor. Her er det kun data tilgjengelig for 
de siste tre årene, som skyldes en endring i rapportering av sysselsatte i SSB som gjør at det ikke er 
tilgjengelig sammenlignbare tall fra tidligere år. Det er ingen markant endring i sysselsettingen fra 
2015 til 2017. 

Figur 2-4: Antall sysselsatte etter arbeidsstedets lokalisering, 2015-2017. Kilde: SSB (Statistisk sentralbyrå, 2018)

Sysselsettingen er klart størst på Nord-Jæren, etterfulgt av Haugalandet. Ser vi på næringsfordelt 
sysselsetting siste år (Figur 2-5) er det også forskjeller mellom regionene her. 

Figur 2-5: Næringsfordeling av sysselsatte etter arbeidsstedets lokalisering, sysselsatte i 2017. Kilde: SSB (Statistisk 
sentralbyrå, 2018)

Primærnæringene er relativt sett størst i Dalane, Ryfylke og på Sør-Jæren. På Nord-Jæren er 
bergverksdrift og utvinning (blant annet oljenæringen) relativt stor, mens industri har en lavere andel 
sysselsatte på Nord-Jæren sammenlignet med de øvrige regionene.
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For å kunne si noe om endring i næringsstruktur fra 2012 til i dag er det i Figur 2-6 presentert 
sysselsettingsstatistikk fra fylkesfordelt nasjonalregnskap. Her er definisjonen av sysselsatte noe 
annerledes enn i øvrig sysselsettingsstatistikk, og det er ikke tilgjengelig data på lavere geografiske 
nivå. Det gir likevel mulighet til å sammenligne nivået over tid. 

Figur 2-6: Næringsfordelt sysselsetting 2012 og 2016. Kilde: Fylkesfordelt nasjonalregnskap (SSB, 2018)

For Rogaland samlet har det vært en nedgang i sysselsettingen i industri, og en økning i 
sysselsettingen i helse- og omsorgstjenester og utvinning av råolje og naturgass. 

2.4. Inntekt
I figuren nedenfor er det presentert gjennomsnittlig bruttoinntekt for bosatte over 17 år. Data 
tilgjengelig fra SSB er oppgitt i nominelle størrelser, og er her derfor justert for prisstigning ved bruk 
av  totalindeksen KPI-JAE.4

4 Konsumprisindeks justert for avgifter og energipriser. 
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Figur 2-7: Gjennomsnittlig bruttoinntekt for bosatte 17 år og eldre. Gjennomsnitt for region er beregnet som et vektet 
gjennomsnitt av kommunene ut fra antall bosatte 17 år og eldre, og det er korrigert for prisstigning ved bruk av KPI-JAE 
totalindeks. Kilde: SSB (Statistisk sentralbyrå, 2018)

Inntektsnivået er høyere på Nord-Jæren sammenlignet med de øvrige regionene, mens utviklingen 
over tid har vært relativt lik i samtlige regioner. Etter nedgang i oljenæringen har også inntektsnivået 
i fylket gått noe ned. Det er foreløpig ikke tilgjengelige data for de siste to årene, så det er foreløpig 
ikke mulig å si om det også her er på vei tilbake til nivået før oljenedturen.

2.5.Produksjon
Fylkesfordelt nasjonalregnskap viser nasjonalregnskapet fordelt på fylker, og kan dermed gi 
informasjon om produksjon per innbygger og per sysselsatt i fylkene. 

Figur 2-8: Fylkenes andel av samlet bruttoprodukt i basisverdi (mill. kr.). Data hentet fra fylkesfordelt nasjonalregnskap. På 
grunn av brudd i tidsserier (en hovedrevisjon av nasjonalregnskapet publisert i 2014) kan ikke fylkesfordelt nasjonalregnskap 
før og etter 2011 sammenlignes direkte. Her presenteres derfor bare data fra og med 2011. Kilde: SSB (Statistisk sentralbyrå, 
2018)
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Fylkesfordelt nasjonalregnskap oppgis i nominelle størrelser (løpende priser), det vil si at det ikke er 
korrigert for inflasjon.5 Her har vi derfor valgt å presentere Rogaland sin andel av totalt 
bruttoprodukt i Norge over tid (Figur 2-8). 

I Figur 2-9 er også fylkenes andel av bruttoprodukt satt opp mot fylkenes andel av sysselsetting. For 
alle fylker og kontinentalsokkelen. I tillegg til aktiviteten i fylkene er en stor del av bruttoproduktet 
nasjonalt lokalisert på kontinentalsokkelen.

Figur 2-9: Fylkenes andel av samlet bruttoprodukt i basisverdi (mill. kr.) for 2016 sammenstilt med andel av sysselsetting. 
Data hentet fra fylkesfordelt nasjonalregnskap. Kilde: SSB (Statistisk sentralbyrå, 2018)

2.6.Fastlandseksport
Utviklingen i Rogaland sin andel av samlet fastlandseksport er presentert i Figur 2-8. Fastlandseksport 
er rapportert etter produksjonsfylke og kan derfor ikke presenteres for de ulike regionene i fylket. 
Ser vi på fordelingen av ulike varegrupper innenfor fylkets fastlandseksport er det tydelig at 
brenselsstoffer er en viktig eksportvare for Rogaland. Denne som andel av samlet fastlandseksport 
fra Rogaland har imidlertid gått noe ned fra 2012 til 2017.

Etter brenselsstoffer er bearbeidde varer også en viktig varegruppe for fastlandseksporten fra fylket. 
Denne inkluderer produkter som lær, lærvarer, varer av gummi, varer av tre og kork (unntatt 
møbler), papir, papp, tekstiler, varer av ikke-metalliske mineraler, metaller og varer av metaller.

5 Fordi det ikke finnes informasjon om regionale priser er det heller ikke mulig å korrigere for inflasjon på 
fylkesnivå.
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Figur 2-10: Fastlandseksport fra Rogaland, fordelt på varetyper. Data hentet fra fylkesfordelt nasjonalregnskap. Kilde: SSB 
(Statistisk sentralbyrå, 2018)

2.7.Utvikling i utvalgte transportintensive næringer

2.7.1. Jordbruk
Den årlige kjøttproduksjonen godkjent for folkemat i Rogaland er vist i figurene nedenfor. 
Størstedelen av kjøttproduksjonen i fylket er produksjon av svin, og også en del storfe og fjørfe. 
Produksjon av kjøtt i Rogaland har vært økende i perioden 2008 til 2017, målt i antall tonn. Spesielt 
de siste to årene med data, fra 2015 til 2017 har det vært økt kjøttproduksjon i fylket. 

Figur 2-11: Slakt godkjent til folkemat (tonn), etter fylke og type godkjent slakt. Kilde: SSB statistikkbanken, tabellnr. 03551.

Utviklingen i potet og grovfôravlinger og kornavlinger i jordbruket i fylket fra 2008 til 2017 er 
presentert nedenfor. Her har det ikke vært en like tydelig trend i utviklingen, der samlet 
produksjonsvolum varierer noe fra år til år.
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Figur 2-12: Avlinger i jordbruket, produksjon av potet- og grovfôr, og korn. Kilde: SSB statistikkbanken, tabellnr. 05772 og 
04609

2.7.2. Skogbruk
Utviklingen i kvantum avvirket for salg innenfor skogbruksnæringen i Rogaland figuren nedenfor. 
Denne viser summen av gran, furu, lauv og ved til brensel. Ryfylke og Haugalandet har størst volum i 
skogbruksnæringen, og i årene 2013-2015 var det en økning i kvantum. For Ryfylke har det deretter 
vært en nedgang i 2016, mens det var fortsatt vekst på Haugalandet. I Dalane er det også i 2016 vært 
en markant økning hogst i skogbruksnæringen. 

Figur 2-13: Kvantum avvirket for salg i skogbrukssektoren, sum av gran, furu, lav og ved til brensel (m3). Kilde: SSB 
statistikkbanken, tabellnr. 03795.

2.7.3. Fiskeri
Utviklingen i antall tonn fangst etter fiskefartøyet sin hjemstedskommune er presentert i figuren 
nedenfor. Det har vært en nedgang i den totale mengden for Rogaland samlet i perioden 2008 til 
2016, som er siste år med tilgjengelige data.
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Figur 2-14: Fiskeri: Fangst etter region. Basert på data om fiskefartøyet sin hjemstedskommune. Kilde: SSB statistikkbanken, 
tabellnr. 08867.

2.7.4. Akvakultur
I samme periode har produksjonen innenfor akvakultur i Rogaland gått opp, målt i antall tonn slaktet 
matfisk. Fordelt på fiskeslag er laks den klart største gruppen, mens øvrige fiskeslag er helt marginale 
i fylket.

Figur 2-15: Akvakultur: Salg av slaktet matfisk i alt i Rogaland. Kilde: SSB statistikkbanken, tabellnr. 07326.

2.7.5. Investeringer i olje- og gass, industri, bergverk og kraftforsyning
Investeringsnivået i olje- og gass, industri, bergverk og kraftforsyning gir en indikasjon på 
aktivitetsnivået i disse næringene. Denne statistikken er imidlertid kun tilgjengelig på nasjonalt nivå, 
og vil ikke nødvendigvis reflektere utviklingen i Vestlandsfylkene. Det er imidlertid naturlig at 
områder med stor andel sysselsetting i de aktuelle næringene vil påvirkes av aktivitetsnivået 
nasjonalt. Blant annet at investeringsnivået i olje- og gass-sektoren vil påvirke den økonomiske 
aktiviteten i spesielt Rogaland, men også Hordaland og Nordmøre og Romsdal (områdene rundt 
Kristiansund).  
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Utviklingen i investeringsnivået er presentert i løpende priser. Det vil si at en endring over tid vil 
inkludere en prisjustering, og en økning i investeringsnivået vil ikke nødvendigvis bety en reell 
økning.

Figur 2-16: Utførte investeringer i løpende priser (2005=100). Data for første kvartal presentert. Kilde: SSB statistikkbanken, 
tabellnr. 08147.

For petroleumssektoren er det nedenfor også presentert statistikk for årlig produksjon i Nordsjøen 
og Norskehavet, hentet fra Norsk Petroleum. I Nordsjøen har det vært en nedgang i produksjonen av 
olje og gass fra 2008 fram mot 2014, men som de siste årene har tatt seg opp igjen.

Figur 2-17: Årlig produksjon av olje, gass og vann i ulike blandinger. Kilde: Norsk petroleum

2.7.6. Detaljhandel
Import til Vestlandet og Rogaland har et stort innslag av konsumvarer. Utviklingen i detaljhandel har 
slik betydning for omfanget av godstransport til fylket. I Figur 2-18 er utviklingen i omsetning per 
innbygger vist for hver av regionene i fylket. Nivået er lavere i de regioner med større 
handelslekkasje. Det interessante her vil da være utviklingen over tid, og ikke at flere reiser til 
Haugalandet for å handle sammenlignet med Ryfylke. 

Omsetningen i detaljhandel per innbygger (vektet snitt) har gått ned i flere av regionene, 
sammenlignet med nivået i 2012. Unntaket er Sør-Jæren som har hatt en økning i omsetningsnivået 
fra 2012 til 2017.
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Figur 2-18: Omsetning per innbygger i detaljhandel eks. mva. (uten omsetning av motorkjøretøy). Snitt for regioner er 
beregnet basert på kommunedata, vektet med utgangspunkt i innbyggertall. Det er også korrigert for prisstigning ved bruk av 
KPI-JAE totalindeks.  Kilde: SSB statistikkbanken, tabellnr. 04776

2.8. Drivere og utviklingen kort oppsummert
Fra 2004 mot 2008 var det en generelt sterk vekst i norsk økonomi, og på Vestlandet spesielt, i 
hovedsak drevet av kraftig investeringsvekst i oljesektoren som følge av høyt prisnivå på olje og gass. 
I 2008 inntraff finanskrisen, og dette påvirket særlig norsk eksportindustri som ikke var en del av 
oljesektoren. I august 2013 falt oljeprisen kraftig, men allerede i januar 2013 startet nedgangen for 
leverandørindustrien til oljesektoren som følge av at daværende Statoil initierte et betydelig program 
for kostnadseffektivisering. Kronekursen falt som et resultat av lav oljepris, noe som førte til at øvrig 
eksportindustri opplevde en kraftig lønnsomhetsvekst. Året etter i oktober 2014 begynte prisene på 
laks å øke kraftig, noe som har ført til svært gode tider i oppdrettsnæringen. Fra 2017 og utover har 
den økonomiske situasjonen i Norge vært generelt god, både olje- og lakseprisen ligger på et relativt 
høyt nivå. Samtidig er kronen fortsatt relativt svak, som er avgjørende for å sikre eksportindustrien 
konkurransedyktighet i utlandet. 

Det har vært en betydelig vekst i befolkningen i flere byregioner på Vestlandet fram mot 2012. 
Deretter har befolkningsveksten avtatt, og det kan forventes at veksten fremover også blir noe mer 
moderat enn den var fram til for seks år siden. Denne utviklingen henger sammen med utviklingen i 
næringsliv og arbeidsmarkedet på Vestlandet. I Rogaland, som har den største andelen sysselsetting 
innenfor bergverksdrift og utvinning har det også vært en nedgang i samlet sysselsetting i løpet av de 
siste par årene. Også i Hordaland har det vært et skifte i utviklingen, fra en sysselsettingsvekst fram 
mot 2014, for deretter å flate ut. 

Utviklingen for utvalgte næringer i Rogaland i løpet av de siste ti årene viser en betydelig økning i 
kvantum avvirket for salg i skogbruksnæringen og en mer moderat vekst i salg av fisk innenfor 
akvakultur og kjøttproduksjon i jordbruket. Omsetning i detaljhandel per innbygger har hatt en 
negativ utvikling i regionene i Rogaland de siste årene, med unntak av Sør-Jæren. Denne utviklingen 
sammenfaller med et skifte mot en nedgang også i inntektsnivået i regionene. 
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3. VEGKANTINTERVJU

3.1. Metode og gjennomføring

3.1.1. Intervjupunkt
Vegkantintervju ble gjennomført på 9 kontrollstasjoner og 12 ferjestrekninger på Vestlandet, se Figur 
3-1. Undersøkelsene ble gjennomført kontinuerlig i 48 timer fra onsdag 18. april kl. 06:00 til fredag 
20. april kl. 06:00. Tunge kjøretøy som passerte disse punktene ble stoppet og bedt om å delta i 
undersøkelsen, som var frivillig.

Intervjustedene er lokalisert slik at undersøkelsen dekker alle fjellovergangene mellom øst og vest, 
alle ferjene langs E39 i tillegg til flere andre ferjeoverganger og kontrollstasjoner. Det ble også 
gjennomført tilsvarende undersøkelse på Fjordline.

Ved hvert intervjusted var det én stedsleder og mellom 1 og 14 intervjuere, avhengig av 
trafikkmengden. Totalt 175 personer var involvert i arbeidet med vegkantintervjuene. 
Kontrollstasjonene var i tillegg bemannet med mannskap fra Statens vegvesens TK-avdeling, som 
samtidig gjennomførte dokumentkontroll og sørget for trafikkdirigering på stedet. 

Ved havne- og jernbaneterminaler er det 
gjennomført en terminalundersøkelse for å få 
med gods som transporteres til, fra eller internt 
på Vestlandet på sjø eller bane. Denne er 
beskrevet i kapittel 4.1.2.

I 2012 ble en tilsvarende vegkantundersøkelse 
gjennomført, men da over to dager på høsten 
og kun mellom kl 08 og kl 20 (kl 22 noen 
steder). Denne gang er vegkantintervjuene 
gjennomført på våren, og vegkantintervjuene er 
gjennomført kontinuerlig over 48 timer, med 
noen mindre unntak. 

3.1.2. Hendelser som kan påvirke 
datakvaliteten
Undersøkelsen ble gjennomført etter planen, og 
det ble ikke registrert store avvik fra en normal 
trafikksituasjon. Følgende forhold ved 
intervjupunkt i Rogaland kan likevel bemerkes 
(det er også laget en fullstendig logg):

 E39 Krossmoen: Svært mye 
tungtrafikk, og i perioder var intervjukapasitet 
en utfordring. Antatt at 30% av lastebilene i de 
travleste periodene ble vinket forbi.

 Fv44 Skjeveland: Antatt at 10-20% av 
trafikken ble vinket forbi, av kapasitetshensyn

 Mortavika-Arsvågen: På enkelte tidspunkt var det kapasitetsproblem (særlig i starten av dag 
1), pga svært mye tungtrafikk på noen avganger.

Av generelle tilbakemeldinger fra undersøkelsen kan det nevnes at mange sjåfører etter hvert gikk 
lei, og oppdaget hvordan de kunne slippe lettere unna intervjuet. Vi mistenker blant annet at en del 

Figur 3-1: Lokaliteter for vegkantintervju
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sjåfører har svart NEI på spørsmålet om de hadde lastet eller losset siden sist gang de ble intervjuet.  
I slike tilfeller ble bare spørsmål 1-5 utfylt, selv om det egentlig kunne være et nytt transportoppdrag, 
og skjemaet burde vært utfylt fullstendig. 

3.1.3. Oppskalering av godsvolum fra undersøkelsen til årstall
Resultatene fra vegkantintervjuundersøkelsen er oppskalert til årstall ved å multiplisere snitt netto 
godsvekt for lastebilene som passerte intervjustedet i undersøkelsesperioden med antall kjøretøy i 
næringstrafikk som passerte over intervjustedet i 2017. 

Informasjon om antall kjøretøy som passerer intervjustedene kommer fra to kilder. For 
kontrollstasjoner brukes trafikkdata fra nærmeste tellepunkt til intervjustedet, gjort tilgjengelig av 
Statens Vegvesen. Ved ferjesamband brukes billettstatistikk som er lastet ned fra Ferjedatabanken 
(http://fdb.triona.no). For begge datakilder er antall kjøretøy oppgitt i lengdegrupper, men i ulikt 
intervall (Tabell 3-1). For å sikre noenlunde sammenlignbare lengdekategorier mellom ferjesamband 
og tellepunkt er enkelte lengdekategorier slått sammen. Samtidig er det mulig å plassere ulike typer 
kjøretøy som benyttes til godstransport innen en spesifikk lengdekategori. 

Tabell 3-1 Lengdekategorier for kjøretøy (i meter) fra ferjebillettstatistikk og tellepunkt, redusert kategorisering til videre bruk 
og typiske kjøretøy i næringstransport innen hver kategori.

Lengdekategorier billettstatistikk ferje Lengdekategorier trafikkdata fra tellepunkt Typiske kjøretøy

Opprinnelig Redusert Opprinnelig Redusert

Kjøretøy 5-6 m Kjøretøy 5-6 m Kortere enn 5.6 m Kortere enn 5.6 m
Varebiler med 
tillatt totalvekt 
over 3,5 tonn

Kjøretøy 6-7 m
Kjøretøy 7-8 m

Kjøretøy 6-8 m 5.6 til 7.5 m 5.6 til 7.5 m
Større varebiler, 
mindre lastebiler

Kjøretøy 8-10 m
Kjøretøy 10-12 m

7.6 til 12.4 m

Kjøretøy 12-14 m
Kjøretøy 8-14 m

12.5 til 15.9 m
7.6 til 15.9 m

Lastebil uten 
tilhenger

Kjøretøy 14-17 m
Kjøretøy 17-19 m
Kjøretøy 19-22 m

Kjøretøy 14-22 m Lengre enn 16.0 m Lengre enn 16.0 m
Semitrailer, 
Vogntog

Kjøretøy som ikke frakter gods utelates fra trafikkdataene ved å identifisere andelen lastebiler av 
totalt antall kjøretøy per intervjusted. Siden andelen lastebiler av alle kjøretøy øker etter 
kjøretøylengde gjøres dette innen hver lengdegruppe. Ved de fleste kontrollstasjonene har vi 
observert nær 100 prosent av samtlige kjøretøy over 16 meter som passerte intervjustedet. Dette 
indikerer at så godt som samtlige kjøretøy over 16 meter frakter gods. For at forhold ved enkelte 
intervjusteder ikke skal påvirke oppskaleringen i for stor grad, har vi antatt at samtlige kjøretøy over 
16 meter fra tellepunkts-statistikken transporterer gods. For øvrige lengdekategorier brukes andel 
observerte lastebiler på intervjudagen av alle kjøretøypasseringer fra trafikkstatistikken som et 
anslag av hvor mange kjøretøy som er i næringstrafikk. På ferjesamband er lengdekategorien for 
semitrailer og vogntog, som typisk har en lengde på 16,5 meter, fra 14 meter og oppover. Fordi 
busser også kan havne i denne lengdekategorien, for eksempel Kystbussen, antas det ikke at 100 
prosent av alle kjøretøy i denne lengdekategorien er lastebiler i næringstrafikk. I stedet brukes 
observert andel som anslag.  

Når årsvolum skaleres bakover i tid er det kun trafikkutviklingen som varierer, mens de øvrige 
faktorene antas å være konstant. Dette trenger nødvendigvis ikke være tilfellet, slik at beregningen 
blir mer upresis dess lenger bak i tid en går. Data fra tellepunkt er kun gjort tilgjengelig for 2017. 
Kilden for trafikkdata for perioden 2008-2016 er fylkesvise oversikter over trafikkregistreringspunkt. 
Her rapporteres kun andelen tunge kjøretøy, som tilsvarer kjøretøy over 5,6 meter, og ÅDT. ÅDT 

http://fdb.triona.no/
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multiplisert med antall dager gir totaltrafikken. Forholdet mellom lengdekategoriene 5.6 til 7.5 
meter, 7.6 til 15.9 meter og lengre enn 16.0 meter antas lik som i 2017. For skalering bakover i tid på 
ferjesambandene brukes totale trafikktal per år. 

Usikkerhet i dataene
Utvalget av data i undersøkelsen er nær 100% ved de fleste intervjusteder, i perioden på 48 timer. 
Bare ved et par av intervjupunktene måtte mannskapet slippe forbi lastebiler på de mest hektiske 
timene. Kvaliteten på selve registreringen, og utvalget av data vurderes som derfor som høy. 
Faktorer som påvirker datakvaliteten er gjelder derfor oppskaleringen av godsvolum til årsverdier. 
Metodebeskrivelsen ovenfor for oppskalering synliggjør at usikkerheten i så fall er knyttet til 
gjennomsnittsvekten for hver lengdekategori av lastebil, siden ÅDT-tallene for hvert år er pålitelige 
tall for hver lengdekategori. Det kan stilles spørsmål ved om gjennomsnittsvekten pr lengdekategori 
har sesongvariasjoner. Videre er det i dette prosjektet registrert en viss utvikling i gjennomsnittsvekt 
fra forrige undersøkelse, og det er benyttet en lineær modell for å beskrive denne utviklingen, noe 
som har vært nødvendig for å beregne godsvolum flere år tilbake i tid.6 

3.1.4. Sammenligning med tidligere undersøkelse
Årsvolumer presentert i denne rapporten er ikke direkte sammenlignbare med tallene i tidligere 
rapporter, selv om man skalerer bakover i tid til samme årstall som i tidligere utarbeidet årsserier. 
Det er flere grunner til at man må bruke eldre tallmateriale med forsiktighet:

 Tidligere undersøkelser har ikke hatt 48 timer sammenhengende intervjuperiode, men har 
utelatt godstrafikk som går på kveld/natt.

 Man har ikke kunnet brukt samme metode for beregning av andel biler i næringstransport, 
noe som gir ulikt resultat for godsmengde over tid. 

 Ved kontrollstasjoner er ikke nødvendigvis trafikkdata fra samme tellepunkt brukt til å 
representere totaltrafikk over intervjustedet i 2012 og 2018.  

 Det har vært en utvikling i gjennomsnittsvekten for de ulike kjøretøygruppene, noe som 
sannsynligvis gjenspeiler at fyllingsgraden har endret seg.

 Å inkludere flere intervjusteder i undersøkelsen medfører at en større andel korte 
transporter fanges opp i intervjuene, og påvirker volumene

Problemstillingen med å sammenligne eldre tallmateriale oppstår i kapittel 4, når man skal studere 
utviklingen som har vært til/fra regionene. I den sammenheng blir det viktig å bare forholde seg til 
bakover-skalerte tall i denne rapporten, noe som blir presentert i det aktuelle kapittelet.

3.1.5. Kategorisering av transportoppdrag etter næringssektor
Lastebilturene fordeles etter den næringssektoren transportoppdraget ble utført for. Tabellen under 
gir en nærmere oversikt over hvilke typer transportoppdrag som klassifiseres i de ulike 
næringssektorene.

6 Se også sammenligning av data med SSBs lastebilundersøkelse, presentert i kapittel 4.2.1.
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Tabell 3-2 Type transport som er inkludert ved kategorisering av lastebilturer etter næringssektor
Sektor Type transport
Jordbrukssektoren Omfatter all transport til og fra gårdsbruk, som for eksempel transport 

av dyrefor, melk og dyr. 
Skogbrukssektoren Transport av tømmer og flis
Fiskerisektoren Transport av fisk og fiskefor
Bergverkssektoren Transport av stein, grus, malm fra steinbrudd/gruver
Oljesektoren Transport av oljesektorrelatert gods
Bygg og anlegg Transport av konstruksjonsmateriale, og massetransport av stein, 

sand/pukk og lignende
Annen industri Transport for andre industrivirksomheter enn oljesektoren og 

matvareindustri
Matvareindustri Transport for matvareindustri
Dagligvaresektor Omfatter distribusjon av varer til matbutikk
Annen varehandel Omfatter distribusjon av andre varer til butikk, samt transport av varer 

for varehandel til og mellom lager.
Samlast Omfatter terminalbehandlet gods som transporteres mellom 

godsterminaler (for eksempel post), og ikke lar seg skille ut på 
næringssektor.

Tomkjøring Uavhengig av næring ble tomme lastebiler plassert i denne kategorien.

3.2.  E39 Krossmoen
Krossmoen er lokalisert like sør for krysset hvor Fv 42 fra 
Egersund kommer inn på E39. Så godt som all tungtrafikk 
mellom Stavangerregionen og Sør-/Østlandet og utlandet 
passerer dette stedet, som er det intervjustedet i 
undersøkelsen med desidert høyest godsvolum. Tellepunktet 
som er benyttet for å innhente informasjon om 
kjøretøypasseringer ved Krossmoen er lokalisert i et 
forbikjøringsfelt ved Saglandsbakken, et par kilometer nord for 
nevnte kryss. Dette er ikke ideelt, fordi trafikk til og fra 
Egersund inngår i undersøkelsen uten å ha blitt registrert av 
tellepunktet, samtidig som trafikk nord for tellepunktet til og 
fra Egersund registreres uten å ha blitt intervjuet. Av den 
grunn er det noe større feilmargin ved oppskalering av 
godsmengde for dette intervjustedet.
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Tabell 3-3: Antall kjøretøy registrert over tellepunktet Saglandsbakken og antall observerte kjøretøy i godstrafikk i 
undersøkelsesperioden på Krossmoen, kategorisert etter lengde

  Kortere 
enn 5,6 
meter

5,6 til  
7,5 

meter

7,6 til 
15,9 

meter

Lengre 
enn 16,0 

meter

Ukjent 
lengde

Kjøretøypasseringer 
totalt

4054 247 553 660  

Kjøretøy i næringstrafikk 
registrert

2 9 116 626 12

Fra 18 april kl 6 til 
19 april kl 6

Andel kjøretøy i 
næringstrafikk

0 % 4 % 21 % 95 %  

Kjøretøypasseringer 
totalt

4623 327 608 679  

Kjøretøy i næringstrafikk 
registrert

1 17 137 649 15

Fra 19 april kl 6 til 
20 april kl 6

Andel kjøretøy i 
næringstrafikk

0 % 5 % 23 % 96 %  

Kjøretøypasseringer 
totalt

8677 574 1161 1339  

Kjøretøy i næringstrafikk 
registrert

3 26 253 1275 27

Total

Andel kjøretøy i 
næringstrafikk

0 % 5 % 22 % 95 %  

Tabellen over viser antall kjøretøy som passerte Saglandsbakken i undersøkelsesperioden, samt 
antall kjøretøy observert i godstrafikk, kategorisert etter lengde. Trafikkstatistikken viser at det 
passerte flest kjøretøy i andre undersøkelsesdøgn for samtlige lengdekategorier, noe registreringen 
av næringstrafikk gjenspeiler. 

I begge perioder utgjorde lastebiler en noenlunde lik andel av samtlige kjøretøy som passerte.  I 
lengdegruppen under 5,6 meter var det så godt som ingen kjøretøy som inngår i undersøkelsen. 
Blant kjøretøy mellom 5,6 til 7,5 meter utgjorde kjøretøy i næringstrafikk 5 prosent av alle passerte 
kjøretøy, 22 prosent av kjøretøy mellom 7,6 og 15,9 meter og 95 prosent av kjøretøy over 16 meter. 

Figur 3-2: Antall kjøretøy over Saglandsbakken etter lengdekategori i perioden 2012-2017. Kilde: Trafikkdata Statens 
vegvesen
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I 2017 passerte 165 000 kjøretøy over 16 meter tellepunktet ved Saglandsbakken. Det passerer rundt 
21 000 flere kjøretøy enn antall kjøretøy over 14 meter over Mortavika-Arsvågen. Som nevnt i 
kapittel 3.1.3. er antall kjøretøy over 5,6 meter i perioden 2012-2016 beregnet på bakgrunn av 
tungbilandelen fra fylkesvise oversikter over trafikkregistreringspunkt med antagelse at forholdet 
mellom kjøretøykategoriene er lik som i 2017. Av den grunn vil de årlige endringene bli lik for 
samtlige kategorier med kjøretøy over 5,6 meter. Fra 2012 til 2017 økte antall kjøretøy over 5,6 
meter som passerte tellepunktet med 2,1 % årlig i gjennomsnitt. 

Figur 3-3: Antall kjøretøy over 5,6 meter i undersøkelsesperioden på Krossmoen etter lengdekategori og klokkeslett. Kilde: 
Trafikkdata Statens vegvesen

Trafikkmengden kjøretøy over 5,6 meter fulgte noenlunde samme mønster over begge døgn i 
undersøkelsesperioden. Trafikken økte jevnt fra klokken 6 og utover from mot klokken 14. Fra 
klokken 16 til 22 ble trafikken gradvis redusert, for deretter å ligge flatt på rundt 20 kjøretøy per 
time. På det meste passerte rundt 120 kjøretøy over 5,6 meter per time. Dette var i tidsrommet fra 
klokken 13 til 14 det andre døgnet.
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Figur 3-4 Utvikling i godsmengden transportert over Krossmoen i perioden 2009-2017. Kilde: Vegkantintervju 2018 og 
trafikkdata fra Statens vegvesen

I 2017 ble det transportert rundt 2,7 millioner tonn gods på veg via Krossmoen. I perioden 2012-2017 
økte total godsmengde transportert med 2,1 prosent årlig i gjennomsnitt, basert på trafikkutviklingen 
over tellepunktet. Det var relativt stabil vekst fra 2009 til 2013, før denne trenden ble brutt med en 
nedgang fra 2013 til 2014. Dette bruddet sammenfaller med nedgangen i oljesektoren, som inntraff i 
august 2013. Fra 2016 og utover har det på ny vært vekst i godsmengdene transportert over 
Krossmoen.

Figur 3-5: Godsmengde (tonn) transportert over Krossmoen oppskalert til 2017-nivå fordelt etter retning og korridor. Kilde: 
Vegkantintervju 2018
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For Krossmoen er Sør Rogaland delt i to, Stavangerregionen/Nord Jæren og Jæren. 
Stavangerregionen omfatter kommunene Finnøy, Rennesøy, Randaberg, Sola, Stavanger og Sandnes. 
Jæren omfatter kommunene Klepp, Time, Gjesdal, Hå, Bjerkreim og Eigersund. Gods i nordgående 
retning er gods til Sør Rogaland, mens gods i sørgående retning er gods ut av Sør Rogaland. 

Figuren over viser at det er noe skjevhet i retningsbalanesen totalt, hvor 55 % av godset er 
nordgående, mens 45 % av godset er sørgående. Den største godsstrømmen over Krossmoen er gods 
mellom Stavangerregionen og Østlandet (inkl. Aust Agder). På bakgrunn av opplysningene fra 
vegkantintervjuene av lastebilsjåfører, er det estimert at rundt 626.000 tonn gods ble fraktet fra 
Østlandet til Stavangerregionen, mens 409.000 tonn gods går motsatt veg. Fra Østlandet til Jæren, 
gikk det 168.000 tonn, slik at det samlet sett ble transportert rundt 749.000 tonn på vei fra Østlandet 
til Sør Rogaland. I motsatt retning ble det transportert 160.000 tonn, og 569.000 tonn totalt fra Sør 
Rogaland til Østlandet. Den nest største godsstrømmen går mellom Stavangerregionen og Vest Agder 
(som også omfatter områdene sørøst for Krossmoen, Lund og Sokndal kommune). På denne 
relasjonen gikk det mest gods fra Stavangerregionen til Vest Agder, rundt 244.000, mens det gikk 
183.000 tonn i motsatt retning. Mellom Jæren og Vest Agder ble det transportert 138.000 tonn 
sørover og 95.000 tonn nordover. Fra områdene nord for Boknafjorden ble det transportert 98.000 
tonn til Sørlandet, mens 123.000 tonn gikk motsatt veg. 

Godskorridoren Sør-Rogaland-Romsdal og nordover, er gods til/fra undersøkelses-området som skal 
til/fra Romsdal eller områder lenger nord, og kjører via Østlandet i stedet for langs kysten. I 2017 er 
det estimert at 20.000 tonn gikk fra undersøkelsesområdet via Østlandet til Midt Norge, mens 9.000 
tonn gikk motsatt veg.

Den største godsmengden mellom undersøkelsesområdet og utlandet gikk mellom 
Stavangerregionen og Sverige. 41.000 tonn gikk til Sverige, og 73.000 tonn fra Sverige. Mellom 
Stavangerregionen og kontinentet gikk det 9.000 til Kontinentet og 60.000 fra kontinentet. For 
områdene nord for Boknafjorden, Ryfylke og Jæren er Sverige og kontinentet slått sammen til 
utlandet, på grunn av få observasjoner. Fra kommunene på Jæren ble det transportert 21.000 tonn 
gods til utlandet og 75.000 tonn fra utlandet. Mellom områdene nord for Boknafjorden og utlandet 
gikk det under 13.000 tonn sørover og 44.000 tonn nordover. Fra Ryfylke ble det transportert 10.000 
tonn til utlandet, og 15.000 tonn motsatt veg.
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Figur 3-6: Fordeling av registrerte transportoppdrag E39 Krossmoen etter næringssektor og korridor. Kilde: Vegkantintervju 
2018

For de fleste godskorridorene dominerer varetransport for bygg og anleggsektoren lastebiltrafikken 
som går inn og ut av undersøkelsesområdet i sør og utgjør 26 % av alle transportoppdrag, slik tilfellet 
også var i 2012. Mellom Jæren og Vest Agder og Østlandet utgjør bygg og anlegg henholdsvis 32 % og 
36 % av all næringstransport. Tilsvarende andel mellom Stavangerregionen og Østlandet og Vest 
Agder er 23 % og 21 %. For korridorer innenriks utgjør også transport for matvareindustrien en 
betydelig andel av det totale godsvolumet på disse relasjonene, 19 % mellom Jæren og Østlandet, 9 
% mellom Jæren og Vest Agder, og rundt 15 % mellom Stavangerregionen og Østlandet. På 
strekningen Sør Rogaland-Romsdal og nordover er det oljesektoren og bygg og anlegg som 
dominerer godstransporten, og utgjør henholdsvis 33 % og 22 % av totaltrafikken.

For godstransport mellom Stavangerregionen og utlandet, utgjør varetransport for industri en 
betydelig andel, spesielt til/fra Sverige hvor industri utgjør 22 % av trafikken. Transport for 
fiskerisektoren utgjør en stor andel av transporten mellom områdene nord for Boknafjorden og 
utlandet med 20 %.
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3.3.Fv. 44 Skjæveland
Intervjuene ved Skjæveland ble gjennomført 
på begge sider av vegen langs Fv. 44, like før 
Skjæveland bru. Tellepunktet som er 
benyttet til å representere trafikkutviklingen 
forbi dette intervjustedet er lokalisert 4 
kilometer sørvest for intervjustedet. 
Lastebiler fra nord som tar av til Fv. 253 mot 
Øksnevad/Kvernaland fanges ikke opp av 
tellepunktet. De fra sør registreres, men er 
ikke intervjuet.

Figur 3-7: Kart som viser plassering av intervjusted og 
tellepunkt.

Tabell 3-4: Antall kjøretøy registrert over tellepunktet Søyland og antall observerte kjøretøy i godstrafikk i 
undersøkelsesperioden ved Skjøveland bru, kategorisert etter lengde

  Kortere 
enn 5,6 
meter

5,6 til  
7,5 

meter

7,6 til 
15,9 

meter

Lengre 
enn 16,0 

meter

Ukjent 
lengde

Kjøretøypasseringer 
totalt

17108 728 859 344  

Kjøretøy i næringstrafikk 
registrert

1 22 231 316 12

Fra 18 april kl 6 til 
19 april kl 6

Andel kjøretøy i 
næringstrafikk

0 % 3 % 27 % 92 %  

Kjøretøypasseringer 
totalt

16984 801 907 357  

Kjøretøy i næringstrafikk 
registrert

1 38 269 389 11

Fra 19 april kl 6 til 
20 april kl 6

Andel kjøretøy i 
næringstrafikk

0 % 5 % 30 % 109 %  

Kjøretøypasseringer 
totalt

34092 1529 1766 701  

Kjøretøy i næringstrafikk 
registrert

2 60 500 705 23

Total

Andel kjøretøy i 
næringstrafikk

0 % 4 % 28 % 101 %  

I første periode ble det registrert 344 kjøretøy over 16 meter, som økte til 389 i andre periode. 
Andelen lastebiler av alle kjøretøy i første periode var henholdsvis 92, 27 og 3 prosent innen 
kategoriene over 16 meter, 7,6-15,9 meter og 5,6-7,5 meter. I denne perioden ble det også observert 
12 lastebiler som vi ikke har identifisert lengden på.  I andre periode var tilsvarende andel 109, 30 og 
4 prosent, mens 11 lastebiler hadde ukjent lengde. At andelen overstiger 100 prosent i andre periode 
skyldes mest sannsynlig lastebiler som tok av mot Kvernaland og dermed ikke ble registrert ved 
tellepunktet.
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Figur 3-8: Antall kjøretøy over Søyland og tonn transportert over Skjøveland etter lengdekategori i 2017. Kilde: 
Vegkantintervju 2018 og trafikkdata fra Statens vegvesen

Totalt ble det transportert 1,6 millioner tonn gods over Skjæveland. Tellepunktet ved Søyland ble satt 
opp i 2016, med 2017 som første hele driftsår. Av den grunn er det ikke mulig å se på endringer over 
tid. I 2017 passerte det 94.000 kjøretøy over 16 meter, og hele 270.000 kjøretøy mellom 7,6 og 15,9 
meter. At lengdegruppen 7,6 og 15,9 meter utgjør en såpass stor andel av tunge kjøretøy indikerer at 
det går en betydelig andel lokal distribusjonstransport på denne strekningen. 

Figur 3-9:  Antall kjøretøy over 5,6 meter i undersøkelsesperioden på fv. 44 Skjæveland etter lengdekategori og klokkeslett. 
Kilde: Trafikkdata Statens vegvesen
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Trafikkmengden kjøretøy over 5,6 meter fulgte noenlunde samme mønster over begge døgn i 
undersøkelsesperioden. Trafikken økte jevnt fra klokken 6 og utover from mot klokken 13. Fra 
klokken 15 til 22 ble trafikken gradvis redusert, for deretter å ligge under 20 kjøretøy per time. På det 
meste passerte rundt 181 kjøretøy over 5,6 meter per time. Dette var i tidsrommet fra klokken 12 til 
13 det andre døgnet.

Figur 3-10: Godsmengde (tonn) transportert over fv. 44 Skjæveland oppskalert til 2017-nivå fordelt etter retning og fra-til 
relasjon. Kilde: Vegkantintervju 2018

Retning sør er fra Ganddal mot Sør Jæren, retning nord er fra Klepp mot Nord Jæren. Merk at 
kjøretøy fra Sør Jæren som skal sørover mot Sørlandet/Østlandet vil passere i nordgående retning 
ved dette intervjustedet for å komme inn på E39 ved Stangeland før de fortsetter sørover. 

Rundt halvparten av godsmengdene som transporteres på veg ved Skjæveland er mellom Nord- og 
Sør Jæren, totalt 790.000 tonn. 56 prosent av godsvolumet går fra Nord Jæren til Sør Jæren. 

Den nest største relasjonen er delt mellom Sør Jæren og Ryfylke og Sør Jæren og områder nord for 
Haugalandet og Sunnhordland, som begge utgjør 14 prosent og 234.000 tonn totalt. 64 prosent går 
mot Sør Jæren på begge disse relasjonene.

Det går rundt 120.000 tonn gods på veg mellom Sør Jæren og Sør- og Østlandet. Også her går 64 
prosent mot Sør Jæren.

Totalt går 58 prosent av godsvolumet i sørgående retning over dette intervjustedet, 42 prosent i 
nordgående retning.
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Figur 3-11: Fordeling av registrerte transportoppdrag over fv. 44 Skjæveland etter næringssektor og korridor. Viser kun 
verdier for 2018, ettersom intervjupunktet ikke var med i 2012-undersøkelsen. Kilde: Vegkantintervju 2018
Den største andelen av lastebilene kjører for bygg- og anleggsektoren, og disse utgjør 25 prosent av 
alle transportoppdrag i 2018 og 34 prosent mellom Ryfylke og Sør Jæren/Dalane.

Transport for matvareindustri utgjør 13 prosent og dagligvaresektoren utgjør 7 prosent av alle 
transportoppdrag. Særlig relasjonen Nord for Haugalandet og Sunnhordland-Sør Jæren, Dalane 
domineres av matsektoren, samlet utgjør denne sektoren 48 prosent av alt gods på denne 
relasjonen.

Andelen tomkjøring utgjør 29 prosent av alle registrerte transportoppdrag. Tomkjøring utgjør 35 
prosent av alle turer mellom Nord og Sør Jæren.

3.4.Lauvvik – Oanes
Riksvegferjesambandet Lauvvik-Oanes er det sørligste på Vestlandet, og er ett av to ferjesamband 
som forbinder Ryfylke med Sør Rogaland. Det andre er fylkesvegferjesambandet Stavanger-Tau, som 
også inngår i undersøkelsen. Det er kun 27 kilometer mellom Tau og Oanes, og trafikkgrunnlaget er 
av den grunn delvis overlappende mellom disse to sambandene. Begge sambandene skal i 
utgangspunktet legges ned når Ryfast åpner i 2019, men det er planer om fortsatt drift på Lauvik-
Oanes i privat regi.

I undersøkelsesperioden trafikkerte en ferje med kapasitet på 110 PBE dette sambandet. Det 
opereres med halvtimesfrekvens som gir en samlet kapasitet på 220 PBE i timen. 
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Tabell 3-5: Antall kjøretøy som løste billett og antall registrerte kjøretøy i godstrafikk i undersøkelsesperioden på Lauvvik-
Oanes, kategorisert etter lengde. Kilde: Ferjedatabanken og Vegkantobservasjon 2018

  Kjøretøy 
5 - 6 m

Kjøretøy 
6 - 8 m

Kjøretøy 
8 - 14 m

Kjøretøy 
14 - 22 

m

Ukjent 
lengde

Kjøretøypasseringer 
totalt

1642 49 116 62 0

Kjøretøy i næringstrafikk 
registrert

5 22 49 52 2

Fra 18 april kl 6 til 
19 april kl 6

Andel kjøretøy i 
næringstrafikk

0 % 45 % 42 % 84 %  

Kjøretøypasseringer 
totalt

1941 51 103 66 0

Kjøretøy i næringstrafikk 
registrert

8 14 33 62 1

Fra 19 april kl 6 til 
20 april kl 6

Andel kjøretøy i 
næringstrafikk

0 % 27 % 32 % 94 %  

Kjøretøypasseringer 
totalt

3583 100 219 128 0

Kjøretøy i næringstrafikk 
registrert

13 36 82 114 3

Total

Andel kjøretøy i 
næringstrafikk

0 % 36 % 37 % 89 %  

Tabellen over viser antall kjøretøy det ble løst billett for i undersøkelsesperioden, samt antall 
kjøretøy observert i godstrafikk, kategorisert etter lengde. Som nevnt innledningsvis er det kun 
kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kilo som inngår i utvalget, som vil si at varebiler med grønne 
skilter ikke inngår i undersøkelsen.  Billettstatistikken viser at rundt 300 flere løste billett for kjøretøy 
inntil 6 meter det andre døgnet/perioden, hvor de fleste person- og varebiler inngår, mens antall 
løste billetter for kjøretøy over 6 meter var relativt lik mellom første og andre periode undersøkelsen 
pågikk. I disse kategoriene inngår blant annet bobiler, kjøretøy med tilhenger, anleggsmaskiner, 
minibusser og busser, i tillegg til lastebiler. Andelen kjøretøy i godstrafikk er antatt å øke etter 
lengdekategori til å utgjøre brorparten av alle kjøretøy over 14 meter. Men siden enkelte busser og 
anleggsmaskiner er over 14 meter, er ikke alle kjøretøy i denne kategorien nødvendigvis lastebiler. 

Denne tabellen gir dermed et anslag over hvor stor andel av alle kjøretøy som er lastebiler på dette 
ferjesambandet per lengdekategori. I første periode utgjorde lastebiler en større andel av samtlige 
kjøretøy som løste billett for kategorien 6-8 meter (45 %) og 8-14 meter (42 %) enn i andre periode 
der tilsvarende andel var henholdsvis 27 prosent og 32 prosent. Det motsatte var tilfellet for kjøretøy 
over 14 meter, her utgjorde lastebiler en lavere andel av samtlige kjøretøy som løste billett for denne 
kategorien i første periode (84 %) enn i andre periode (94 %). Variasjonen kan være reell, men kan 
også skyldes at intervjuerne feilkategoriserte en større andel av lastebilene etter type den første 
perioden da oppgaven var ny, enn i andre periode. Om et vogntog eller semitrailer feilaktig 
kategoriseres som lastebil, og lengde er ukjent, vil denne observasjonen legges til kategorien 8-14 
meter i stedet for over 14 meter.
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Figur 3-12: Antall kjøretøy over Lauvvik-Oanes etter lengdekategori i perioden 2012-2017. Kilde: Ferjedatabanken

Det har generelt vært en relativt jevn trafikkvekst over Lauvvik-Oanes i perioden 2012-2017, som har 
tiltatt etter 2015. Antall biler under 6 meter økte i snitt med 1,3 prosent årlig i denne perioden. Blant 
kjøretøy over 6 meter har den største veksten forekommet i kategorien 6-8 meter som har økt med 
9,2 prosent årlig, mest sannsynlig drevet av en generelt sterk vekst i antall større bobiler, kombinert 
med kraftig vekst i turisttrafikken mot Preikestolen. Kategorien der de fleste lastebilene inngår, 8-14 
meter, økte med 2,4 prosent, og kjøretøy over 14 meter, som i hovedsak inkluderer vogntog og 
semitrailere, økte med 4,2 prosent i snitt årlig over samme periode.

 

Figur 3-13:  Antall kjøretøy over 6 meter i undersøkelsesperioden på Lauvvik-Oanes etter lengdekategori og klokkeslett. Kilde: 
Ferjedatabanken

Det ble løst flest billetter for kjøretøy over 6 meter i perioden mellom klokken 9 og 10 første periode 
og mellom 10 og 11 andre periode. I begge perioder var høyeste antall 27 kjøretøy. Trafikken øker 
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gradvis fra klokken 4 til dette tidspunktet. Etter klokken 17 avtar trafikken, og videre er det rundt 5 
kjøretøy over 6 meter per time. Ferjesambandet er stengt mellom midnatt og klokken 4.

Figur 3-14:  Utvikling i godsmengden transportert over Lauvik-Oanes i perioden 2010-2017. Kilde: Vegkantintervju 2018 og 
trafikkdata fra Statens vegvesen

Godsmengden vist i Figur 3-14 er beregnet som en funksjon av trafikkutvikling, andel kjøretøy i 
godstrafikk og snittvekten av godset til lastebilene for hver av de fire lengdekategoriene. Når dette 
skaleres bakover i tid er det kun trafikkutviklingen som varierer, mens de øvrige faktorene antas å 
være konstant. Dette trenger nødvendigvis ikke være tilfellet, slik at beregningen blir mer upresis 
dess lenger bak i tid en går. Godsmengden transportert over dette sambandet økte fra 150.000 tonn 
til i underkant av 200.000 tonn i løpet av to år fra 2010 til 2012. I neste toårsperiode til 2014 lå 
godsvolumene stabilt på dette nivået, før veksten tiltok og har økt betydelig til 250.000 tonn i 2017. 
Da oppdrag for bygg og anleggsektoren utgjør en forholdsvis stor andel på 40 prosent av alle 
registrerte transportoppdrag på dette sambandet, samt at det ligger to betongelementfabrikker i 
Forsand, er det høyst sannsynlig denne virksomheten som har bidratt til veksten i godsvolum over 
Lauvvik-Oanes.    
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Figur 3-15:  Godsmengde transportert over Lauvik-Oanes oppskalert til 2017-nivå fordelt etter retning og korridor. Kilde: 
Vegkantintervju 2018

Retning sør er fra Oanes i Ryfylke til Lauvvik på Nord Jæren. Det er mellom disse to regionene det 
meste av godstransporten over dette sambandet har sin opprinnelse og destinasjon, i underkant av 
120.000 tonn totalt. 65.000 tonn går fra Nord Jæren mot Ryfylke, som er rundt 10.000 tonn mer enn 
motsatt vei. Den nest tyngste relasjonen er mellom Ryfylke og Sør Jæren/Dalane hvor det går 70.000 
tonn med omtrent lik retningsbalanse. Gods til/fra Ryfylke ut av Rogaland i sør utgjør totalt 30.000 
tonn. Her er det mest gods fra Ryfylke. Det er marginalt med gods som enten går gjennom Ryfylke 
eller fra Ryfylke mot Haugalandet og videre nordover på dette sambandet, rundt 12.000 tonn per 
relasjon.  

Figur 3-16:  Fordeling av registrerte transportoppdrag over Lauvvik-Oanes etter næringssektor og korridor. Viser kun verdier 
for 2018, ettersom intervjupunktet ikke var med i 2012-undersøkelsen. Kilde: Vegkantintervju 2018
Fordeles transportoppdragene etter næringssektor er det transport for bygg og anleggsbransjen som 
dominerer godstransporten over Lauvik-Oanes, og utgjør 39 prosent av alle registrerte 
transportoppdrag. Videre er 35 prosent av transportoppdragene på dette sambandet tomkjøring. 
Dette dreier seg i stor grad om tomkjøring for bygg og anleggssektoren, slik at mellom 60 og 70 
prosent av alle lastebiler over Lauvvik-Oanes kjører for denne sektoren. Som nevnt tidligere er dette i 
stor grad transport av betongelement. Transport for jordbrukssektoren utgjør 8 prosent av alle 
transportoppdrag, og utgjør størst andel av turene mot Sør Jæren.

3.5.Stavanger-Tau
Fylkesvegferjesambandet Stavanger-Tau er ett av to ferjesamband som forbinder Ryfylke med Sør 
Rogaland. Det andre er fylkesvegferjesambandet Lauvvik-Oanes, som også inngår i undersøkelsen. 
Det er kun 27 kilometer mellom Tau og Oanes, og trafikkgrunnlaget er av den grunn delvis 
overlappende mellom disse to sambandene. Sambandet legges ned når Ryfast åpner i 2019.

I undersøkelsesperioden trafikkerte tre ferjer dette sambandet, to med kapasitet på 165 PBE og en 
på 106 PBE. Den minste ferjen går to rundturer i morgen- og tre i ettermiddagsrushet. Utenom da 
opereres det med 45 minutters frekvens som gir en samlet kapasitet på 248 PBE i timen.
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Tabell 3-6: Antall kjøretøy som løste billett og antall registrerte kjøretøy i godstrafikk i undersøkelsesperioden på Stavanger-
Tau, kategorisert etter lengde. Kilde: Ferjedatabanken og Vegkantobservasjon 2018.

  Kjøretøy 
5 - 6 m

Kjøretøy 
6 - 8 m

Kjøretøy 
8 - 14 m

Kjøretøy 
14 - 22 

m

Ukjent 
lengde

Kjøretøypasseringer 
totalt

1475 14 75 111 0

Kjøretøy i næringstrafikk 
registrert

0 2 35 92 2

Fra 18 april kl 6 til 
19 april kl 6

Andel kjøretøy i 
næringstrafikk

0 % 14 % 47 % 83 %  

Kjøretøypasseringer 
totalt

1624 23 75 147 0

Kjøretøy i næringstrafikk 
registrert

0 8 39 134 0

Fra 19 april kl 6 til 
20 april kl 6

Andel kjøretøy i 
næringstrafikk

0 % 35 % 52 % 91 %  

Kjøretøypasseringer 
totalt

3099 37 150 258 0

Kjøretøy i næringstrafikk 
registrert

0 10 74 226 2

Total

Andel kjøretøy i 
næringstrafikk

0 % 27 % 49 % 88 %  

I første periode løste 111 kjøretøy over 14 meter billett, som økte til 134 i andre periode. Andelen 
lastebiler av alle kjøretøy i første periode var henholdsvis 83, 47 og 14 prosent innen kategoriene 
over 14 meter, 8-14 meter og 6-8 meter. I denne perioden ble det også observert to lastebiler som vi 
ikke har identifisert lengden på.  I andre periode var tilsvarende andel 91, 52 og 35 prosent.

Figur 3-17: Antall kjøretøy over Lauvvik-Oanes etter lengdekategori i perioden 2012-2017. Kilde: Ferjedatabanken

Trafikkveksten over Stavanger-Tau var høyest før 2014. Fra 2014 til 2015 var det nullvekst, deretter 
en svakere vekst enn før 2014. Fra 2012 til 2018 har antall kjøretøy over 14 meter økt med 2,7 
prosent i snitt årlig, til 28.000 kjøretøy i 2017. Nær dobbelt så mange kjøretøy over 14 meter går over 
Stavanger-Tau enn på Lauvvik-Oanes, men dette sambandet har opplevd langt sterkere årlig 
snittvekts i samme periode, hele 4,2 prosent. Et interessant poeng er det går flere kjøretøy over 
Lauvvik-Oanes enn Stavanger -Tau innen de øvrige lengdekategoriene. Det er nesten like mange 
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kjøretøy i kategorien 8-14 meter som over 14 meter, 26.000 kjøretøy i 2017. Over tid har veksten 
vært svakere, kun 0,9 prosent årlig, noe som indikerer en dreining i vegtransporten over dette 
sambandet fra lastebil til større kjøretøy som vogntog og semitrailer.  

Figur 3-18: Antall kjøretøy over 6 meter i undersøkelsesperioden på Stavanger-Tau etter lengdekategori og klokkeslett. Kilde: 
Ferjedatabanken

Det ble løst flest billetter for kjøretøy over 6 meter i perioden mellom klokken 9 og 10 første periode 
og mellom 13 og 14 andre periode. Mellom 9 og 10 i andre periode ble det registrert høyeste antall 
kjøretøy, da løste 42 kjøretøy over 6 meter billett. Trafikken ligger jevnt på rundt 15 kjøretøy per 
time på dagtid fram mot kl 19, med unntak av enkelte topper i perioden 6-7 og 9-10 og 13.14. Etter 
klokken 19 avtar trafikken, og videre er det under 5 kjøretøy over 6 meter per time.

Figur 3-19: Utvikling i godsmengden transportert over Stavanger-Tau i perioden 2010-2017. Kilde: Vegkantintervju 2018 og 
trafikkdata fra Statens vegvesen
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Godsmengden vist i Figur 3-19 er beregnet som en funksjon av trafikkutvikling, andel kjøretøy i 
godstrafikk og snittvekten av godset til lastebilene for hver av de fire lengdekategoriene. Når dette 
skaleres bakover i tid er det kun trafikkutviklingen som varierer, mens de øvrige faktorene antas å 
være konstant. Dette trenger nødvendigvis ikke være tilfellet, slik at beregningen blir mer upresis 
dess lenger bak i tid en går. Godsmengden transportert over dette sambandet økte fra 150.000 tonn 
til i underkant av 200.000 tonn i løpet av to år fra 2010 til 2012. I neste toårsperiode til 2014 lå 
godsvolumene stabilt på dette nivået, før veksten tiltok og har økt betydelig til 250.000 tonn i 2017. 
Da oppdrag for bygg og anleggsektoren utgjør en forholdsvis stor andel på 40 prosent av alle 
registrerte transportoppdrag på dette sambandet, samt at det ligger to betongelementfabrikker i 
Forsand, er det høyst sannsynlig denne virksomheten som har bidratt til veksten i godsvolum over 
Lauvvik-Oanes.    

Figur 3-20: Godsmengde transportert over Stavanger-Tau oppskalert til 2017-nivå fordelt etter retning og korridor. Kilde: 
Vegkantintervju 2018

Retning sør er fra Tau mot Stavanger, retning nord er fra Stavanger mot Tau. 

60 prosent av godsmengdene som transporteres over dette sambandet er mellom Nord-Jæren og 
Ryfylke, totalt 318.000 tonn. 67 prosent av godsvolumet går fra Nord Jæren til Ryfylke. 

Den nest største relasjonen er mellom Sør Jæren og Ryfylke, som utgjør 22 prosent og 118.000 tonn 
totalt. 72 prosent går mot Sør Jæren.

Det går rundt 38.000 tonn gods på veg mellom Ryfylke og Sør- og Østlandet samt utlandet. Av dette 
går 88 prosent ut av Ryfylke.

Totalt går 55 prosent av godsvolumet i nordgående retning over dette intervjustedet, 45 prosent i 
sørgående retning.
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Figur 3-21: Fordeling av registrerte transportoppdrag over Stavanger-Tau etter næringssektor og korridor. Viser kun verdier 
for 2018, ettersom intervjupunktet ikke var med i 2012-undersøkelsen. Kilde: Vegkantintervju 2018

Den største andelen av lastebilene kjører for bygg- og anleggsektoren, og disse utgjør 29 prosent av 
alle transportoppdrag i 2018 og 30 prosent mellom Ryfylke og Nord Jæren.

Transport for matvareindustri og dagligvaresektoren utgjør begge 5 prosent av alle 
transportoppdrag. Dagligvaresektoren er kun identifisert over to relasjoner, fra Nord Jæren mot 
Ryfylke og på gjennomgangstrafikkrelasjonen, der sektoren utgjør henholdsvis 7 og 13 prosent av alle 
transportoppdrag. Transport for matvareindustrien går i all hovedsak mellom Ryfylke og Sør 
Jæren/Dalane og på gjennomgangstrafikkrelasjonen.

Andelen tomkjøring utgjør 27 prosent av alle registrerte transportoppdrag. Tomkjøring utgjør 
halvparten av alle turer på gjennomgangstrafikkrelasjonen.

3.6.Mortavika – Arsvågen
Riksvegferjesambandet Mortavika-Arsvågen krysser Boknafjorden er det mest trafikkerte sambandet 
på E39. Sambandet er hovedforbindelsen mellom Haugalandet og Sør Rogaland, samt mellom Norges 
nest- og tredje største byområde Bergens- og Stavangerregionen. 

I undersøkelsesperioden trafikkerte tre ferjer dette sambandet, to med kapasitet på 212 PBE og en 
på 238 PBE. Dette muliggjør 20 minutters frekvens og en kapasitet på 662 PBE per time.
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Tabell 3-7: Antall kjøretøy som løste billett og antall registrerte kjøretøy i godstrafikk i undersøkelsesperioden på Mortavika-
Arsvågen, kategorisert etter lengde. Kilde: Ferjedatabanken og Vegkantobservasjon 2018

  Kjøretøy 
5 - 6 m

Kjøretøy 
6 - 8 m

Kjøretøy 
8 - 14 m

Kjøretøy 
14 - 22 

m

Ukjent 
lengde

Kjøretøypasseringer 
totalt

2843 65 195 540 0

Kjøretøy i næringstrafikk 
registrert

9 10 71 421 30

Fra 18 april kl 6 til 
19 april kl 6

Andel kjøretøy i 
næringstrafikk

0 % 15 % 36 % 78 %  

Kjøretøypasseringer 
totalt

3245 86 193 613 0

Kjøretøy i næringstrafikk 
registrert

3 11 72 496 14

Fra 19 april kl 6 til 
20 april kl 6

Andel kjøretøy i 
næringstrafikk

0 % 13 % 37 % 81 %  

Kjøretøypasseringer 
totalt

6088 151 388 1153 0

Kjøretøy i næringstrafikk 
registrert

12 21 143 917 44

Total

Andel kjøretøy i 
næringstrafikk

0 % 14 % 37 % 80 %  

I første periode løste 540 kjøretøy over 14 meter billett, som økte til 613 i andre periode. Andelen 
lastebiler av alle kjøretøy i første periode var henholdsvis 78, 46 og 15 prosent innen kategoriene 
over 14 meter, 8-14 meter og 6-8 meter. I denne perioden ble det også observert 30 lastebiler som vi 
ikke har identifisert lengden på.  I andre periode var tilsvarende andel 81, 37 og 13 prosent, mens 14 
lastebiler hadde ukjent lengde. Kystbussen, som kjører 10 avganger daglig hver veg over Mortavika-
Arsvågen løser billett for lengdegruppen 14-17 meter og havner i samme kategori som vogntog og 
semitrailere.

Figur 3-22: Antall kjøretøy over Mortavika-Arsvågen etter lengdekategori i perioden 2012-2017. Kilde: Ferjedatabanken

Trafikkveksten over Mortavika-Arsvågen var høyest før 2014. Fra 2014 og utover har det vært 
nullvekst for kjøretøy over 14 meter og nedgang i lengdegruppen 8-14 meter. At antall kjøretøy i 
personbilkategorien faller fra 2014 og utover skyldes sterk vekst i antall elbiler på dette sambandet, 
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som er utelatt fra statistikken. Fra 2012 til 2017 har antall kjøretøy over 14 meter økt med 2,7 
prosent i snitt årlig, til 144.000 kjøretøy i 2017. Det er vesentlig færre kjøretøy i kategorien 8-14 
meter enn over 14 meter, 64.000 kjøretøy i 2017. Dette er en nedgang på 5.000 kjøretøy fra 2012, 
som tilsvarer en årlig reduksjon på -0,9 prosent i snitt.  Dette indikerer en dreining i vegtransporten 
over dette sambandet fra lastebil til større kjøretøy som vogntog og semitrailer.  

Figur 3-23: Antall kjøretøy over 6 meter i undersøkelsesperioden på Mortavika-Arsvågen etter lengdekategori og klokkeslett. 
Kilde: Ferjedatabanken

Trafikkmengden kjøretøy over 6 meter fulgte noenlunde samme mønster over begge døgn i 
undersøkelsesperioden. Trafikken økte jevnt fra klokken 4 og utover from mot klokken 17. Fra 
klokken 17 til 04 blir trafikken gradvis redusert. På det meste passerte rundt 73 kjøretøy over 6 meter 
per time. Dette var i tidsrommet fra klokken 16 til 17 i begge perioder.

Figur 3-24: Utvikling i godsmengden transportert over Mortavika-Arsvågen i perioden 2002-2017. Kilde: Vegkantintervju 2018 
og billettstatistikk fra ferjedatabanken
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Da vi hadde tilgjengelig ferjestatistikk for dette sambandet tilbake til 2002 har vi valgt å skalere 
godsvolumene tilbake til det året, for å illustrere den kraftige veksten i godstransport som har 
forekommet på dette sambandet over de siste 18 årene.

Fra 2002 til 2017 har godsmengdene over dette sambandet økt fra 0,9 million tonn til 2,2 millioner 
tonn, langt mer enn en fordobling. Den sterkeste veksten forekom i perioden fra 2004 til 2008 og fra 
2010 til 2014. Fra 2014 og utover har godsmengdene transportert over dette sambandet lagt stabilt 
på rundt 2,2 millioner tonn årlig. 

Figur 3-25: Godsmengde transportert over Mortavika-Arsvågen oppskalert til 2017-nivå fordelt etter retning og korridor. 
Kilde: Vegkantintervju 2018

Retning sør er fra Arsvågen på Haugalandet mot Mortavika i Sør Rogaland, retning nord er fra 
Mortavika mot Arsvågen. 

43 prosent av godsmengdene som transporteres over dette sambandet er mellom Haugalandet og 
Sunnhordland-Sør Rogaland, totalt 950.000 tonn. 55 prosent av godsvolumet går fra Sør Rogaland til 
Haugalandet og Sunnhordland. 
Den nest største relasjonen er mellom Bergensregionen og Sør Rogaland, som utgjør 30 prosent og 
658.000 tonn totalt. Det er lik retningsfordeling på denne relasjonen.

Den tredje store varestrømmen på dette sambandet er mellom områder Nord for Sognefjorden og 
Sør Rogaland, som utgjør 16 prosent av all godstransport på dette sambandet, 349.000 tonn totalt. 
Her går 60 prosent av godset mot Sør Rogaland.

Totalt går 51 prosent av godsvolumet i nordgående retning over dette intervjustedet, 49 prosent i 
sørgående retning.
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Figur 3-26: Fordeling av registrerte transportoppdrag over Mortavika-Arsvågen etter næringssektor og korridor. 
Vegkantintervju 2018

Den største andelen av lastebilene kjører for oljesektoren, og utgjør 21 prosent av alle 
transportoppdrag i 2018, opp fra 16 prosent i 2011. Denne sektoren utgjør størst andel av 
transportoppdragene på relasjonen Nord for Sognefjorden-Sør Rogaland med 39 prosent og 
Bergensregionen-Sør Rogaland med 28 prosent.

Transport for matvareindustri og dagligvaresektoren utgjør henholdsvis 12 og 9 prosent av alle 
transportoppdrag, marginalt opp fra 19 prosent i 2012 der disse sektorene var i samme kategori. 
Disse sektorene utgjør en betydelig del av godset mellom Nord for Sognefjorden-Sør Rogaland med 
31 prosent og 24 prosent mellom Haugalandet og Sunnhordland-Sør Rogaland.

Transport for bygg og anlegg utgjør nest størst andel med 16 prosent av alle transportoppdrag, en 
økning på 5 prosentpoeng fra 2011. Bygg og anlegg utgjør størst andel på relasjonen 
Bergensregionen-Sør- og Østlandet (i all hovedsak mot Agder), med 48 prosent. Grunnen til at 
andelen er høyere over Mortavika-Arsvågen enn Halhjem-Sandvikvåg er at trafikk via E134 og Odda 
også legges til på samme relasjon.

Jordbrukssektoren utgjør en forholdsvis stor andel på 10 prosent av alle registrerte 
transportoppdrag.

Andelen tomkjøring utgjør 11 prosent av alle registrerte transportoppdrag, ned fra 17 prosent i 2011.

Fiskerisektoren utgjør samlet 4 prosent av alle transportoppdrag, men 29 prosent mellom 
Haugalandet og Sunnhordland og utlandet og 24 prosent mellom Bergensregsregionen og utlandet.

3.7.  E134 Liamyrane
Intervjustedet ved Liamyrane er lokalisert langs E134 like etter Røldal i den første stigningen opp mot 
Haukeli. Tellepunktet som er benyttet er lokalisert i Vågslitunellen rundt 30 kilometer lengre øst. Det 
er ingen avkjørsler på denne strekningen, så all næringstrafikk som har passert Liamyrane er også 
registrert ved dette tellepunktet.
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Figur 3-27: Kart som viser lokalisering av tellepunkt og intervjusted

Tabell 3-8: Antall kjøretøy registrert over tellepunktet Vågslitunnelen og antall observerte kjøretøy i godstrafikk i 
undersøkelsesperioden på Liamyrane, kategorisert etter lengde

  Kortere 
enn 5,6 
meter

5,6 til  
7,5 

meter

7,6 til 
15,9 

meter

Lengre 
enn 16,0 

meter

Ukjent 
lengde

Kjøretøypasseringer 
totalt

459 39 101 209  

Kjøretøy i næringstrafikk 
registrert

0 1 12 166 1

Fra 18 april kl 6 til 
19 april kl 6

Andel kjøretøy i 
næringstrafikk

0 % 3 % 12 % 79 %  

Kjøretøypasseringer 
totalt

818 50 116 189  

Kjøretøy i næringstrafikk 
registrert

0 0 14 175 7

Fra 19 april kl 6 til 
20 april kl 6

Andel kjøretøy i 
næringstrafikk

0 % 0 % 12 % 93 %  

Kjøretøypasseringer 
totalt

1277 89 217 398  

Kjøretøy i næringstrafikk 
registrert

0 1 26 341 8

Total

Andel kjøretøy i 
næringstrafikk

0 % 1 % 12 % 86 %  

I første periode ble det registrert 209 kjøretøy over 16 meter, som falt til 189 i andre periode. 
Andelen lastebiler av alle kjøretøy i første periode var henholdsvis 79, 12 og 3 prosent innen 
kategoriene over 16 meter, 7,6-15,9 meter og 5,6-7,5 meter. I denne perioden ble det også observert 
1 lastebiler som vi ikke har identifisert lengden på.  I andre periode var tilsvarende andel 93, 12 og 0 
prosent, mens 7 lastebiler hadde ukjent lengde. Intervjuerne fanget dermed opp en langt større 
andel av passerende vogntog og semitrailere den andre perioden.
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Figur 3-28: Antall kjøretøy over E134 Liamyrane etter lengdekategori i perioden 2012-2017. Kilde: Trafikkdata Statens 
vegvesen

I 2017 passerte 62 000 kjøretøy over 16 meter og 53 000 kjøretøy mellom 12,5-15,9 meter 
tellepunktet ved Vågsli. Fra 2012 til 2017 økte antall kjøretøy over 5,6 meter som passerte 
tellepunktet med 2,5 prosent årlig i gjennomsnitt. 

Figur 3-29: Antall kjøretøy over 5,6 meter i undersøkelsesperioden på E134 Liamyrane etter lengdekategori og klokkeslett. 
Kilde: Trafikkdata Statens vegvesen

Trafikkmengden kjøretøy over 5,6 meter fulgte noenlunde samme mønster over begge døgn i 
undersøkelsesperioden. Trafikken økte jevnt fra klokken 6 og utover from mot klokken 20. Fra 
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klokken 20 til 06 ble trafikken gradvis redusert. På det meste passerte rundt 34 kjøretøy over 5,6 
meter per time. Dette var i tidsrommet fra klokken 20 til 21 begge perioder.

Figur 3-30: Utvikling i godsmengden transportert over E134 Liamyrane i perioden 2009-2017. Kilde: Vegkantintervju 2018 og 
trafikkdata fra Statens vegvesen

Fra 2009 til 2017 har godsmengdene over dette intervjustedet økt fra 851.000 tonn til 1,1 millioner 
tonn, en vekst på 27 prosent. Fra 2009 til 2013 var det en svak vekst på 2 prosent i gjennomsnitt 
årlig, før godsvolumene falt med 2 prosent fra 2013 til 2014. Fra 2014 til 2017 har godsvolumene 
over dette intervjustedet opplevd en sterkest vekst og økt med 4,1 prosent årlig.

Figur 3-31: Godsmengde (tonn) transportert over E134 Liamyrane oppskalert til 2017-nivå fordelt etter retning og korridor. 
Kilde: Vegkantintervju 2018

Retning øst er fra Røldal/Vestlandet mot Haukeligrend, retning vest er fra Haukeligrend/Sør-og 
Østlandet mot Røldal. 
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37 prosent av godsmengdene som transporteres over dette intervjustedet er mellom Sunnhordland 
og Haugalandet-Østlandet, totalt 419.000 tonn. 58 prosent av godsvolumet går fra Østlandet til 
Haugalandet og Sunnhordland. 

Den nest største relasjonen er mellom Sunnhordland og Haugalandet-Agder, Telemark og Vestfold, 
som utgjør 20 prosent og 222.000 tonn totalt. 53 prosent av godsvolumet går fra Agder, Telemark og 
Vestfold til Haugalandet og Sunnhordland.

Den tredje store varestrømmen er mellom Bergensregionen-Agder, Telemark og Vestfold, som utgjør 
13 prosent av all godstransport, 148.000 tonn totalt. Her går 67 prosent av godset mot 
Bergensregionen.

Totalt 20 prosent av godset går fra Vestlandet mot utlandet, 12 prosent mellom Haugalandet og 
Sunnhordland og Utlandet, 8 prosent fra Bergensregionen, inklusiv Voss og Hardanger mot utlandet.

Godstrafikk til/fra Bergensregionen utgjør 23 prosent av godsvolumet over dette intervjustedet, 
mens godstrafikk til og fra Haugalandet og Sunnhordland utgjør 69 prosent. Trafikk mot 
Hardanger/Voss utgjør 6 prosent og 2 prosent mot Sør Rogaland.  

Totalt går 55 prosent av godsvolumet i vestgående retning over dette intervjustedet, 45 prosent i 
østgående retning.

Figur 3-32: Fordeling av registrerte transportoppdrag over E134 Liamyrane etter næringssektor og korridor. Kilde: 
Vegkantintervju 2018

Den største andelen av lastebilene kjører for bygg- og anleggsektoren, og disse utgjør 22 prosent av 
alle transportoppdrag i 2018, likt som i 2012. Denne sektoren utgjør halvparten av den begrensede 
varemengden over Haukeli mot Sør Rogaland og 31 prosent av transportoppdragene på relasjonen 
Bergensregionen-Agder, Telemark og Vestfold. Utgjør ellers mellom 17 og 20 prosent over de øvrige 
relasjonene.

Transport for annen industri utgjør nest størst andel med 19 prosent av alle transportoppdrag, en 
nedgang på 8 prosentpoeng fra 2012.   

Transport for matvareindustri og dagligvaresektoren utgjør 6 prosent hver, til sammen 12 prosent av 
alle transportoppdrag. Dette er en økning på 3 prosentpoeng fra 2012 der disse sektorene var i 
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samme kategori. Matvareindustri går i all hovedsak mellom Haugalandet og Sunnhordland mot 
Østlandet og Vestfold/Agder mens dagligvaresektoren går mellom Østlandet og Hordaland. Grunnen 
til at det nesten ikke går dagligvaretransport mot Haugalandet og Sunnhordaland er at regionen 
betjenes fra regionlager i henholdsvis Sør Rogaland og Bergensregionen.  

Annen varehandel, post/samlast og fiskerisektoren utgjør henholdsvis 10, 7 og 6 prosent hver av alle 
transportoppdrag.

Andelen tomkjøring utgjør 10 prosent av alle registrerte transportoppdrag, ned fra 17 prosent i 2012. 
Tomkjøringsandelen er høyest på relasjonen mellom Bergensregionen-Østlandet med 25 prosent.  

Totalt 58 transportoppdrag mot utlandet ble registrert i løpet av undersøkelsesperioden, der det 
store flertall gikk mellom Haugalandet og Sunnhordland og Utlandet. De største sektorene innen 
utenlandstransport er annen industri, bygg og anlegg og annen varehandel, i den rekkefølgen.

3.8.Halhjem-Sandvikvåg
Riksvegferjesambandet Halhjem-Sandvikvåg krysser Bjørnafjorden er det nest mest trafikkerte 
sambandet på E39. Sambandet er hovedforbindelsen mellom Haugalandet og Bergensregionen, samt 
mellom Norges nest- og tredje største byområde Bergens- og Stavangerregionen. 

I undersøkelsesperioden trafikkerte tre ferjer med kapasitet på 212 PBE dette sambandet. 
Sambandet opereres med 30 minutters frekvens og har en teoretisk kapasitet på 424 PBE per time.

Tabell 3-9: Antall kjøretøy som løste billett og antall registrerte kjøretøy i godstrafikk i undersøkelsesperioden på Halhjem-
Sandvikvåg, kategorisert etter lengde. Kilde: Ferjedatabanken og Vegkantobservasjon 2018

  Kjøretøy 
5 - 6 m

Kjøretøy 
6 - 8 m

Kjøretøy 
8 - 14 m

Kjøretøy 
14 - 22 

m

Ukjent 
lengde

Kjøretøypasseringer 
totalt

1819 45 114 448 0

Kjøretøy i næringstrafikk 
registrert

1 4 69 387 8

Fra 18 april kl 6 til 
19 april kl 6

Andel kjøretøy i 
næringstrafikk

0 % 9 % 61 % 86 %  

Kjøretøypasseringer 
totalt

2160 50 121 431 0

Kjøretøy i næringstrafikk 
registrert

0 8 71 333 20

Fra 19 april kl 6 til 
20 april kl 6

Andel kjøretøy i 
næringstrafikk

0 % 16 % 59 % 77 %  

Kjøretøypasseringer 
totalt

3979 95 235 879 0

Kjøretøy i næringstrafikk 
registrert

1 12 140 720 28

Total

Andel kjøretøy i 
næringstrafikk

0 % 13 % 60 % 82 %  

I første periode løste 448 kjøretøy over 14 meter billett, som falt til 431 i andre periode. Andelen 
lastebiler av alle kjøretøy i første periode var henholdsvis 86, 61 og 9 prosent innen kategoriene over 
14 meter, 8-14 meter og 6-8 meter. I denne perioden ble det også observert 8 lastebiler som vi ikke 
har identifisert lengden på.  I andre periode var tilsvarende andel 77, 59 og 16 prosent, mens 20 
lastebiler hadde ukjent lengde. Kystbussen, som kjører 7 avganger daglig hver veg over Halhjem-
Sandvikvåg løser billett for lengdegruppen 14-17 meter og havner i samme kategori som vogntog og 
semitrailere.
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Figur 3-33: Antall kjøretøy over Halhjem-Sandvikvåg etter lengdekategori i perioden 2012-2017. Kilde: Ferjedatabanken

Trafikkveksten over Halhjem-Sandvikvåg var høyest før 2014. Fra 2014 og utover har det vært en 
trafikknedgang innen samtlige lengdegrupper med unntak av kategorien 6-8 meter. At antall kjøretøy 
i personbilkategorien faller fra 2014 og utover skyldes sterk vekst i antall elbiler på dette sambandet, 
som er utelatt fra statistikken. Fra 2012 til 2017 er antall kjøretøy over 14 meter økt med 1,7 prosent 
i snitt årlig, til 98.000 kjøretøy i 2017. Det er vesentlig færre kjøretøy i kategorien 8-14 meter enn 
over 14 meter, 38.000 kjøretøy i 2017. Dette er en nedgang på 8.000 kjøretøy fra 2012, som tilsvarer 
en årlig reduksjon på -3,1 prosent i snitt.  Dette indikerer en sterk dreining i vegtransporten over 
dette sambandet fra lastebil til større kjøretøy som vogntog og semitrailer.  

Figur 3-34: Antall kjøretøy over 6 meter i undersøkelsesperioden på Halhjem-Sandvikvåg etter lengdekategori og klokkeslett. 
Kilde: Ferjedatabanken

Trafikkmengden kjøretøy over 6 meter fulgte noenlunde samme mønster over begge døgn i 
undersøkelsesperioden, men med enkelte topper i første periode som ikke gjentok seg i andre. 
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Trafikken økte markant fra klokken 7 til 8, falt deretter tilbake mellom 8 og 9 før den økte gradvis fra 
9 og utover from mot klokken 19. Fra klokken 20 til 22 faller trafikken brått og ligger deretter på 
under 10 kjøretøy i døgnet. På det meste passerte rundt 67 kjøretøy over 6 meter per time. Dette var 
i tidsrommet fra klokken 18 til 1 i første periode.

Figur 3-35: Utvikling i godsmengden transportert over Halhjem-Sandvikvåg i perioden 2010-2017. Kilde: Vegkantintervju 2018 
og trafikkdata fra Statens vegvesen

Fra 2007 til 2014 har det vært en sammenhengende vekst i godstransporten over dette sambandet 
på 5,2 prosent årlig i snitt, fra 1,1 til 1,7 millioner tonn. Deretter har imidlertid utviklingen snudd, og 
fra 2014 til 2017 er godvolumene redusert med 1,5 prosent årlig til 1,5 millioner tonn i 2017.

Reduserte godsmengder for oljesektoren er mest sannsynlig årsaken til nedgangen fra 2014 til 2017. 
Dette som følge av lavere investeringsnivå på sokkelen, samt endring i seilingsmønster fra november 
2013 som innebar at installasjoner vest for Haugalandet betjenes fra offshorebaser i Sør Rogaland i 
stedet for fra Mongstad. En stor del av godset som skipes ut via offshorebasene, samt retur av utstyr 
for vedlikehold går på veg til og fra Tananger/Risavika. At Mongstad mistet forsyning for feltene 
Heimdal og Grane gjør at dette godset ikke lenger går over Mortavika-Arsvågen og Halhjem-
Sandvikvåg, men via Dusavika i Stavanger. 
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Figur 3-36: Godsmengde transportert over Halhjem-Sandvikvåg oppskalert til 2017-nivå fordelt etter retning og korridor. 
Kilde: Vegkantintervju 2018

Retning sør er fra Halhjem i Bergensregionen mot Sandvikvåg i Sunnhordland, retning nord er fra 
Sandvikvåg mot Halhjem. 

35 prosent av godsmengdene som transporteres over dette sambandet er mellom Bergensregionen 
og Sør Rogaland -Sør Rogaland, totalt 543.000 tonn. Grunn til avvik fra Mortavika-Arsvågen er at hele 
Hordaland unntatt Stord, Fitjar, Bømlo, Sveio og Etne er lagt til Bergensregionen, samt at det kan 
forekomme noe avvik når samme godsmengder fordeles på ulikt totalvolum. 51 prosent av 
godsvolumet går fra Bergensregionen til Sør Rogaland. 

Den nest største relasjonen er mellom Bergensregionen og Haugalandet og Sunnhordland, som 
utgjør 30 prosent og 471.000 tonn totalt. 51 prosent av godsvolumet går fra Bergensregionen til 
Haugalandet og Sunnhordland.

Den tredje store varestrømmen på dette sambandet er mellom områder Nord for Sognefjorden og 
Sør Rogaland, som utgjør 19 prosent av all godstransport på dette sambandet, 300.000 tonn totalt. 
Her går 62 prosent av godset mot Sør Rogaland. 

Godstrafikk mellom områder Nord for Sognefjorden og Haugalandet utgjør 10 prosent.

Totalt går 46 prosent av godsvolumet i nordgående retning over dette intervjustedet, 54 prosent i 
sørgående retning.
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Figur 3-37: Fordeling av registrerte transportoppdrag over Halhjem-Sandvikvåg etter næringssektor og korridor. Kilde: 
Vegkantintervju 2018

Den største andelen av lastebilene kjører for oljesektoren, og utgjør 23 prosent av alle 
transportoppdrag i 2018, ned fra 26 prosent i 2012. Denne sektoren utgjør størst andel av 
transportoppdragene på relasjonen Nord for Sognefjorden-Sør Rogaland med 39 prosent og 
Bergensregionen-Sør Rogaland med 30 prosent.

Transport for bygg og anlegg utgjør nest størst andel med 16 prosent av alle transportoppdrag, en 
økning på 6 prosentpoeng fra 2012. Bygg og anlegg utgjør størst andel på relasjonen 
Bergensregionen-Sør- og Østlandet (i all hovedsak mot Agder), med 30 prosent.   

Transport for matvareindustri og dagligvaresektoren utgjør henholdsvis 10 og 8 prosent av alle 
transportoppdrag, marginalt ned fra 19 prosent i 2012 der disse sektorene var i samme kategori. 
Disse sektorene utgjør en betydelig del av godset mellom Nord for Sognefjorden-Sør Rogaland med 
32 prosent, men kun 2 prosent mellom områder Nord for Sognefjorden og Sunnhordland og 
Haugalandet.

Andelen tomkjøring utgjør 13 prosent av alle registrerte transportoppdrag, ned fra 17 prosent i 2012.

Fiskerisektoren utgjør samlet 7 prosent av alle transportoppdrag, men 29 prosent mellom 
Bergensregionen og utlandet og Nord for Sognefjorden-Sunnhordland og Haugalandet.

3.9.Lastens volumutnytting og gjennomsnittlig nettovekt
På vegkantintervjuene er det stilt spørsmål om blant annet volumutnytting og nettovekt. Resultatene 
ved de ulike intervjupunktene er oppsummert i figurene nedenfor, og sammenstilt med resultat fra 
forrige kartlegging der det er mulig.
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Den gjennomsnittlige vekten av lastebilenes last økt med mellom 1,7 tonn og 3,3 tonn ved tre av de 
fire intervjustedene der vi har sammenlignbare data fra 2012 til 2018. Ved E39 Krossmoen har 
snittvekten gått ned, fra 15,2 til 13,4 tonn. 

Over nye intervjusteder i 2018 er snittvekten generelt lavere. Dette skyldes større innslag av  
distribusjonstrafikk som innebærer høyere tomkjøringsandel og at lastebiler under 16 meter står for 
en større del av transportarbeidet, over flere av de nye intervjustedene. Unntaket er ferjen mellom 
Stavanger og Tau.  

Figur 3-38: Gjennomsnittlig nettovekt i tonn. Kilder: Vegkantintervju 2011/2 og 2018

Spørsmålet om lastens volumutnytting fungerer best i de tilfeller hvor det ikke er lastens vekt som er 
den begrensende faktor, men at det ikke er mer fysisk plass i lasterommet. I motsatt tilfelle, at det er 
lastens vekt som er begrensningen for å ta med ytterligere last oppstår det tvilstilfeller hos sjåførene. 
Her velger enkelte å oppgi 100 prosent fullt utnyttet volum, mens andre oppgir et estimat av andel 
utnyttet volum. Hva som er korrekt av disse to alternativene er heller ikke åpenbart. Sjåførene får 
samme utfordring når lastens utnyttelsesgrad skal anslås av et ikke fullastet kjøretøy. De som sliter 
mest med dette spørsmålet er imidlertid sjåfører av lastebiler med åpen henger. Lastebilførere uten 
last har derimot ingen problemer med å anslå lastens volumutnytting, og relativt flere uten last har 
besvart dette spørsmålet enn blant de med last. På grunn av overnevnte forhold er det utfordrende å 
tolke figuren. I all hovedsak er det andelen tomkjøring per intervjusted som påvirker nivået for 
gjennomsnittlig volumutnytting.

Figur 3-39: Lastens volumutnytting. Kilder: Vegkantintervju 2011/2 og 2018
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Utviklingen i gjennomsnittlig volumutnytting det det også er tilgjengelig sammenlignbare data fra 
tidligere undersøkelse, varierer mellom intervjustedene. Ved Krossmoen er det en nedgang i 
volumutnytting, mens den øker noe på Halhjem-Sandvikvåg og Mortavika-Arsvågen. Ved E134 
Liamyrane er nivået omtrent det samme i årets undersøkelse som for seks år siden. 
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4. GODSTRANSPORT I ROGALAND

4.1.Metode og datagrunnlag

4.1.1. Vegtransport
Data for vegtransport er basert på oppskalerte data fra vegkantintervjuene (se kapittel 3.1). 

4.1.2. Jernbane
Oversikt over antall TEU håndtert ved jernbaneterminalene er hentet inn for 2010-2017 fra 
terminaloperatørene Green Cargo og CargoNet ved Ganddal godsterminal.

Konvertering av TEU til tonn fordelt på retning er gjort med utgangspunkt i SSB sin 
jernbaneundersøkelse (Tabell 09828: Godstransport med jernbane, etter region for av- og pålessing) 
som gjennomføres hvert 5 år, sist i 2015. For øvrige år antas lik snittvekt per TEU som for 2010 og 
2015.

De to transportørene som tilbyr godstransport på jernbane til Ganddal forholder seg i liten grad 
direkte til vareeier. De fleste vareeiere som benytter jernbanetransport bruker logistikkselskapene 
Bring, DB Schenker eller PostNord til å organisere transporten, og det er disse tre som er 
hovedkundene til de to jernbanetransportørene. Av den grunn er aktører som bruker 
jernbanetransport, i stor grad de samme som er kunder av de største samlastselskapene i Norge. 

4.1.3. Sjøtransport
Kildene for statistikken som presenteres for sjøtransport i Rogaland er havnestatistikken publisert av 
Statistisk sentralbyrå (SSB) supplert med statistikk fra større havnedistrikt for å gi en mer presis 
fordeling av godset etter varetype og sted (Tabell 4-1). Det kan forekomme enkelte avvik mellom 
disse to kildene. Hovedårsaken er at havnedistriktene i enkelte tilfeller ikke rekker å samle inn 
informasjon over håndterte godsmengder fra samtlige kaiavsnitt innen fristen for innlevering til SSB. 
Havnedistriktene legger dette til i ettertid i sin egen statistikk, men ettersender ikke denne 
informasjonen til SSB. 

En viktig presisering for arbeidet med godsundersøkelsen for Vestlandet, er at bulktransport på sjø 
ikke inngår i beregningen av transportmiddelfordeling (verken våtbulk eller tørrbulk). 
Bulktransporten blir presentert i kapitlene om sjøtransporten, men denne lastetypen vurderes ikke 
som relevant i diskusjonen om transportmidlenes konkurranseflate – og er derfor også utelatt i 
statistikken med gods til/fra regionene. (Bulk er i stor grad låst til sjø som transportform). Det 
presiseres også at private og offentlige havner med mindre enn 10.000 tonn årlig går under 
kategorien "Sør-Norge, uspesifisert" i SSB, og er ikke inkludert i materialet. 

4.1.4. Flytransport
Statistikk for flytransport er hentet fra SSB sin statistikkbank (Statistisk sentralbyrå, 2018e). Denne 
dekker all kommersiell flygning til og fra lufthavnene i landet. Her er det mulighet for å skille mellom 
frakt og post, avgang og ankomst. 

Det er imidlertid ikke mulig å identifisere eventuelle godsstrømmer mellom lufthavner på Vestlandet 
(kun andelen på innenlands og utlands flyvninger). For transport på fly er det derfor presentert 
summen av gods på avganger og ankomster ved alle lufthavnene innenfor et geografisk område. Det 
kan tenkes at det er noe godstransport med fly mellom regionene på Vestlandet, men det vil ikke gi 
utslag i transportmiddelfordelinger da lufttransport uansett utgjør en marginal andel av totalen.
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4.1.5. Terminalundersøkelse – metode og gjennomføring
I tilsvarende godsundersøkelse i 2013 ble det foretatt vegkantintervju av lastebiler som kjørte inn og 
ut av utvalgte terminaler. Erfaringen den gang var at tidspress og gjentatte intervjuer av samme 
bil/sjåfør førte til begrenset antall intervjuer samt misnøye blant sjåførene. I tillegg er det en 
kompleks trafikksituasjon ved flere av disse undersøkelsesstedene, og det ville ha bydd på store 
utfordringer å stoppe all tungtrafikk på veg inn eller ut av terminalene.

Det er derfor i foreliggende godsundersøkelse benyttet en annen metode som i korte trekk går ut på 
at utvalgte terminaler ble bedt om å levere data som de uansett har inne i sine datasystemer. Data 
ble etterspurt for en sammenhengende uke, i utgangspunktet uke 16 (2018), men av ulike grunner er 
de fleste dataene gitt for uke 17. 

I utgangspunktet var det ønskelig å samle inn terminaldata som er fullt ut sammenliknbare med 
intervjuene på vegnettet og fergene. For terminalene ville imidlertid flere av spørsmålene i 
spørreskjemaet være irrelevante å svare på, i tillegg til at det ville ha vært svært tid- og 
ressurskrevende å samle inn og strukturere data på tilsvarende måte som de enkelte 
vegkantintervjuene. Terminalundersøkelsen ble derfor konsentrert til de mest sentrale spørsmålene 
med hensyn til å analysere vareflyten inn og ut: Type lastbærer, transportør, lastested, type 
lastested, målpunkt, type lossested, lastens vekt, og næringssektor.

Ikke alle terminalene leverte dataene som forespurt, og noe av det mottatte materialet var av ulik 
type og ulikt registrert hos de enkelte terminaler. 

Tabellen nedenfor viser hvilke terminaler som er dekket av ukestatistikk fra terminalundersøkelse, og 
hvilke andre datagrunnlag som er brukt. På terminalene som ikke hadde anledning til å gjennomføre 
ukeregistrering, er det i stedet innhentet mest mulig detaljert statistikk for 2017. Terminalenes egen 
årsstatistikk er gjerne noe grovere mhp varetyper, men tar til gjengjeld høyde for variasjoner over et 
helt år. Erfaringen ellers er at det er stor sesongvariasjon i vareflyten via terminalene. Med bare en 
ukes registrering er det derfor muligheter for at innsamlet materiale ikke er representativt for et helt 
år. Til tross for at standard årsstatistikk/anløpsjournaler har noe grov inndeling, festes det likevel 
mest lit til disse dataene, sammenlignet med ukestatistikk som er innsamlet i prosjektets 
terminalundersøkelse. Noe av grunnen til dette er også at svarprosenten på flere av spørsmålene var 
lav.

Tabell 4-1: Oversikt over kilder til terminalstatistikk for Rogaland
Terminal Grunnlagsdata
Stavanger havn SSB-tidsserier
Sandnes havn SSB-tidsserie, supplert med terminalundersøkelse i uke 17
Risavika havn SSB-data, supplert med terminalundersøkelse i uke 17

Ganddal
SSB-data, supplert med data fra Cargonet, og 
terminalundersøkelse i uke 17

Karmsund havn SSB-data, supplert med terminalundersøkelse i uke 17 

4.2.Rogaland og Sunnhordland
Transportmiddelfordeling og volum på godstransporten til og fra Rogaland og Sunnhordland7 er 
presentert samlet nedenfor. For vegtransporten er det også vist en matrise for strømmer mellom 
regioner internt i fylket. I de to påfølgende delkapitlene er det presentert resultater for Sør-Rogaland 
og for Sunnhordland og Haugalandet.

7 Det er i vegkantintervjuene ikke mulig å identifisere godsstrømmer mellom Haugalandet og Sunnhordland, og 
Sunnhordland er derfor konsekvent inkludert i godsstatistikken for hele Rogaland. På samme måte er deler av 
Dalane ikke inkludert i statistikken på godsstrømmer fordi området øst for Krossmoen ikke fanges opp i 
intervjuene. Se kart over intervjupunkt i kapittel 3.1.
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Utviklingen i godsvolum ved ulike punkt i fylket er vist nedenfor. De største volumene passerer E39 
Krossmoen. Også via Halhjem-Sandvikvåg, Karmsund havn og Stavanger havn er det betydelige 
godsmengder registrert. Som for Vestlandet som helhet er lufttransporten en marginal del av den 
samlede godstransporten, men den relative veksten har likevel vært betydelig fra 2010 til 2017.

Figur 4-1 Utvikling i godstransport til og fra Rogaland og Sunnhordland etter transportform i perioden 2010-2017. 
Bulktransport er utelatt fra havnestatistikken

Godstransporten fordelt på ulike transportformer (ekskl. bulk på sjø) har vært relativt stabil de siste  
årene (Figur 4-2). Andelen gods på veg økte fra 2010 til 2011, men har deretter lagt mellom 58 og 61 
prosent av totalen. Banetransporten sin andel er stabilt på rundt 10 prosent, mens sjøtransporten 
står for vel 30 prosent. 
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Figur 4-2 Utvikling i transportmiddelfordeling for gods transportert til og fra Rogaland og Sunnhordland i perioden 2010-
2017. Bulktransport utelatt fra havnestatistikken. 

Vegkantintervjuene muliggjør framstilling av vegtransporten på matriseform, der også 
interntransporten i fylket er tallfestet (Tabell 4-2). Internt i fylket er det relativt lite godstransport 
mellom Haugalandet og Ryfylke, mens de største volumene fraktes fra Nord-Jæren til Haugalandet og 
Sør-Jæren.

  

Tabell 4-2: Godstransport på veg til og fra Rogaland og mellom regioner i Rogaland. Kilde: Vegkantintervju 2018
Til

Fra           fffff       Utlandet
Øst-
landet

Vest 
Agder

Sør-
Jæren

Nord-
Jæren Ryfylke

Hauga-
landet Hord.*

Nord for 
Hord.

Total 
fra

Utlandet    75 133 15 111   333
Østlandet    168 646 363   1 218
Vest Agder    95 183

42
14   292

Sør-Jæren 21 159 138  347 69 55 34 44 867
Nord-Jæren 50 417 244 445  278 461 289 96 2 280
Ryfylke 10 70 120 160  15   375
Haugalandet 98 278 30 99 295 25  220 65 1 110
Hordaland*    54 270  251   575
Nord for 
Hordaland    73 154  92   319
Total til 180 924 413 1 129 2 186 428 1 362 543 205 7 369

Om en utelater interntransport innad i regioner i Rogaland ble det totalt transportert 7,4 millioner 
tonn gods på veg til og fra Rogaland, og mellom regionene Sør Jæren, Nord Jæren, Ryfylke og 
Haugalandet. Av dette transporteres rundt 2,4 millioner tonn mellom regionene i Rogaland, 2,7 
millioner tonn transporteres til Rogaland og 2,3 millioner tonn transporteres fra Rogaland, totalt 
rundt 5 millioner tonn.
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4.2.1. Sammenligning med SSB’s lastebilundersøkelse
Det er gjort en sammen (SSB, 2013-2015)ligning av resultatene fra vegkantintervjuene i Rogaland i 
forhold til SSB’s årlige lastebilundersøkelse, se diagrammet nedenfor. Sammenligningen viser et avvik 
på 5% på utgående transport fra fylket, og 8% for inngående transport til fylket.8 

Figur 4-3: Sammenligning med SSB’s lastebilundersøkelse. Kilde: Vegkantintervju 2018 og Lastebilundersøkelsen (SSB, 2013-
2015)

Godstransport på veg i kart
På bakgrunn av registrerte opplysninger fra lastebilsjåførene om opprinnelses- og destinasjonssted 
på undersøkelsesdagen er hver tur kartfestet ved å koble stedsnavn mot et register som angir 
posisjon gjennom koordinater. Deretter beregnes rutevalget mellom opprinnelsessted og 
destinasjonssted der antall turer aggregeres og legges ut på veinettet i kart. Registrerte lastebilturer 
er kartfestet ved å dele turene opp i to etapper, korteste vei fra opprinnelsessted til intervjusted, og 
korteste vei fra intervjusted til destinasjonssted. Dette sikrer at plottet rutevalg ledes over det 
intervjustedet lastebilen faktisk passerte da sjåføren ble intervjuet. Fordi korteste rutevalg benyttes 
til å plotte kjøreruten på kartet, kan faktisk kjørerute avvike noe fra den plottede kjøreruten som er 
vist på kartet. Dette er kun en utfordring i tilfeller hvor det er flere mulige, og omtrent like lange 
rutevalg mellom opprinnelsessted og destinasjonssted. I all hovedsak er det likevel godt samsvar 
mellom faktisk kjørerute og plottet kjørerute.

Til denne fylkesrapporten er det utarbeidet 2 store kart, som viser hhv. antall tonn og antall turer på 
vegnettet i Rogaland og Sunnhordland. I hovedrapporten er det i tillegg utarbeidet noen flere kart, 
der det er gjort ulikt utvalg av varetyper (se rapporten for Vestlandet (Asplan Viak og NORCE, 2018))
Kartene nedenfor illustrerer godskorridorene relativt sett, basert på registrering av lastebilturer ved 
de 21 intervjustedene i løpet av 48 timer, og ikke ÅDT eller godsmengden som transporteres for 
eksempel i løpet av en dag. Det er ikke oppskalerte tall som brukes. Tykkelsen av veglenkene på 
kartet er proporsjonal med godsmengden som transporteres. Alle transportretninger (nord-vest/ sør-
øst) presenteres i samme kart, og kartet er dermed en visualisering av hvilke strekninger som er 
viktige for ulike typer godstrafikk.

8 I kapittel 3.1.3. er det nærmere gjort rede for usikkerhet som gjelder oppskalering av godsvolum til årsverdier.
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Figur 4-4: Registrert godstransport i 48 timer – antall tonn, summert for alle retninger på hver veglenke.
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Figur 4-5: Registrert godstransport i 48 timer – antall turer, summert for alle retninger på hver veglenke.
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4.3.Sør-Rogaland, med detaljer om Ryfylke

4.3.1. Om regionen
Sør-Rogaland er her definert som Rogaland med unntak av Haugalandet. Når det gjelder 
vegtransport er statistikken imidlertid basert på vegkantintervjuene, og da er Ryfylke en egen sone, 
og kun deler av Dalane inngår (vest for Krossmoen). Enkelte steder er derfor Ryfylke kommentert 
spesielt, og det er gitt en kort oppsummering for Ryfylke aleine til slutt i delkapittelet.

Sør-Rogaland er en stor region målt i 
folketall (Figur 4-6), og har hatt en betydelig 
befolkningsvekst de siste ti årene. Etter 2013 
har imidlertid den relative 
befolkningsveksten avtatt, og det er ventet 
at den vil holde seg på et lavere nivå også de 
neste ti årene. 

Totalt antall sysselsatte i regionen per 2017 
var ca. 185 300.

De største næringsgruppene i Sør-Rogaland, 
målt i andel av total sysselsetting i regionen, 
er helse- og sosialtjenester (18 %), 
varehandel og reparasjon av motorvogner 
(12 %) og bergverksdrift og utvinning (11 %).

Figur 4-6: Folketall i Sør-Rogaland. Historisk og framskriving fra 
SSB (4M)

Næringsgruppene som typisk kan karakteriseres som transportintensive næringer utgjør totalt i 
overkant av 47 prosent av samlet sysselsetting i regionen.

Figur 4-7: Næringsstruktur basert på fordeling av sysselsatte med arbeidssted i Sør-Rogaland. Kilde: SSB statistikkbanken 
tabellnr. 07984
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4.3.2. Godstransporten samlet

Volum og transportmiddelfordeling
Ser en bort fra bulktransport med skip, ble det i 2017 transportert rundt 6,7 millioner tonn gods til, 
fra og gjennom Sør-Rogaland. I tillegg kommer 626.000 tonn til/fra Ryfylke på veg. Den samlede 
godstransporten til, fra og gjennom Sør-Rogaland inklusiv Ryfylke er presentert i Figur 4-8.

Sør-Rogaland har hatt en økning i totalvolum på 17% fra 2012, da forrige undersøkelse ble utført, og 
Ryfylke har hatt en økning på 18%. Havnene som inngår i summeringen er Eigersund Havnevesen KF, 
Hå, Sandnes Havn KF og Stavanger Interkommunale Havn IKS. Ingen av disse ligger i Ryfylke. Mellom 
2012 og 2017 økte godsmengden transportert på sjø med 290.000 tonn (23%), mens godstransport 
med jernbane økte med 130.000 tonn (19%). For vegtransport var veksten 522.000 tonn (14%) i Sør-
Rogaland i samme periode. Til og fra Ryfylke var veksten 97.000 tonn (18%).

Figur 4-8: Godsmengde (tonn) transport til, fra og gjennom Sør-Rogaland, fordelt på transportmiddel i perioden 2010-2017. 
Ryfylke er inkludert i disse tallene.

Den relative fordelingen mellom transportmidlene har endret seg lite. Sjøtransportandelen har 
steget til 21% (1 %-poeng økning), jernbane er uendret på 11%, og vegtransportens andel har blitt 
redusert til 68% (1 %-poeng reduksjon).  
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Figur 4-9: Transportmiddelfordeling av godsmengden transportert til, fra og gjennom Sør-Rogaland i perioden 2010-2017. 
Ryfylke er inkludert i beregningen.

Retningsbalanse

Figur 4-10: Godsmengde transportert til, fra og gjennom Sør-Rogaland (eksl. Ryfylke), etter transportmåte. Oppskalert til 
2017-tall. Trafikken til/fra Ryfylke er samlet i varestrømmen Stavanger-Tau/Lauvvik-Oanes.

Retningsbalansen for lokalitetene med inn- og utgående gods til regionen er illustrert i figuren over. 
De påskrevne tallverdiene refererer seg til godsvolumer som har start- eller endepunkt i selve 
regionen, og ikke totalvolumet i hver retning. Gjennomgangstrafikk er kun registrert for veg.

Utvikling 2012-2017
Når vi studerer den historiske utviklingen av disse varestrømmene siden 2012, ser vi følgende:
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Tabell 4-3: Utvikling i varestrømmene til/fra og gjennom regionen 2012-2017
Godsmengde (tonn) Endring i retningsbalanse 

(%-poeng i retning INN til regionen)
Samband

2012 2017 Endr.%
Mortavika-Arsvågen 1 707 1 960 15 % 12VEG
Krossmoen 2 062 2 331 13 % 10

SJØ Sør-Rogaland 1 254 1 544 23 % 8
BANE Ganddal 678 809 19 % 7
FLY Stavanger Sola 3 10 215 % -4
 ALLE TRANSPORTFORMER 5 704 6 654 17 % 9

Veg: Hovedvegene har hatt en markant vekst. Totaltrafikken har økt mye både ved Mortavika-
Arsvågen (15%) og ved Krossmoen (13%). Felles for begge vegforbindelsene er at veksten inn til 
regionen har vært mye sterkere enn veksten i ut-trafikken, slik at det har blitt en stor endring (10-12 
%poeng) i retningsbalansen, i retning inn til regionen.

Sjø: Regionen har hatt en stor vekst (23%) i sjøtransporten. En nærmere studie av tallene viser at 
inngående sjøtransport øker sterkest, mens utgående sjøtransport bare har hatt en svak økning. 
Resultatet er at retningsbalansen på sjø har utviklet seg mot mer import og mindre andel eksport fra 
regionen. 

Bane: Ganddal har hatt vekst av gods TIL regionen, men nedgang i utgående godsmengder. 

Fly: Det har vært en kraftig økning av flybåren frakt, både til og fra regionen, men fremdeles utgjør 
dette svært lite i totalbildet av gods.

Alle transportformer: Siden 2012 har det vært stor økning i innkommende gods til regionen, men 
bare en svak økning i utgående gods. Dette betyr at retningsbalansen har endret seg med 9 
prosentpoeng i retning inn til regionen, og netto økning er 17% vekst i volumet totalt.

4.3.3. Vegtransport
Her presenteres resultatene fra vegkantintervjuene for Sør-Rogaland. 

Godstransporten på veg inn og 
ut av regionen skjer på 
følgende samband:
- E39 Krossmoen: 

(1512.000 tonn inn, og 
1233.000 ut)

- E39 Mortavika-Arsvågen:
(1069.000 tonn inn fra 
nord, 1133.000 ut fra sør)

Figur 4-11: Godsmengde i tonn transportert til, fra og gjennom Sør-Rogaland. 
Oppskalert til 2017-tall
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Vesentlige opprinnelsessteder 
for gods FRA Sør-Rogaland er 
illustrert i figuren til høyre.

En stor andel av godset har sin 
opprinnelse i Stavanger-
Sandnes området (59%), mens 
resten fordeler seg slik: Sør-
Jæren 27%, Ryfylke 14%. 

For øvrig er 15% av trafikken 
ut av regionen ved Krossmoen 
gjennomgangstrafikk, og har 
sin opprinnelse andre steder 
enn i Sør-Rogaland. 
Tilsvarende tall for Mortavika-
Arsvågen er 12% ut av 
regionen.

Figur 4-12: Markering av alle opprinnelsessteder for gods som er registrert i 
undersøkelsen. Registrerte data – ikke oppskalert til årstall

Vesentlige målpunkt for gods 
TIL Sør-Rogaland er illustrert i 
figuren til høyre.

En stor andel av godset har 
målpunkt i Stavanger-Sandnes 
området (50%), mens resten 
fordeler seg slik: Sør-Jæren 
35%, Ryfylke 15%. 

For øvrig er 15% av trafikken 
inn til regionen ved Krossmoen 
gjennomgangstrafikk, og har 
målpunkt andre steder enn i 
Sør-Rogaland. Tilsvarende tall 
for Mortavika-Arsvågen er 
10% inn til regionen.

Figur 4-13: Markering av alle målpunkt for gods som er registrert i 
undersøkelsen. Registrerte data – ikke oppskalert til årstall
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Figur 4-14: Gods inn og ut av regionen med bil som transportform, fordelt på retning og varetype. Tall uten 
gjennomgangstrafikk. I tillegg er det noe tomkjøring som ikke presenteres her. Kilde: Vegkantintervju 2018

Figuren over viser hvordan inngående og utgående varestrømmer på veg fordeler seg på ulike 
næringssektorer. Kun godstransport som enten har sitt startpunkt eller endepunkt i regionen Sør-
Rogaland er med i fremstillingen. Totalt sett ble det fraktet 4,3 millioner tonn med bil inn og ut av 
Sør-Rogaland i 2017. I tillegg kommer 630.000 tonn inn og ut av Ryfylke.

4.3.4. Sjøtransport
I dette delkapitlet presenteres først havnestatistikken fra SSB, samt mer detaljert statistikk fra større 
havnedistrikt for å gi en mer presis fordeling av godset etter varetype og sted, og til slutt presenteres 
resultatene fra terminalundersøkelsen som ble gjennomført på havneterminalene i fylket.

Egersund havn
Egersund Havn er blant de viktigste mottakshavnene for fisk i Norge. Merk at landing av fisk ikke 
inngår i havnestatistikken til SSB, men i fiskeristatistikken vist i kapittel 2.7.3. Kaianleggene til 
Egersund havn er lokalisert på begge sider av innseilingen til Egersund, på
Eigerøya og på fastlandssiden. Total kailengde er vel 4500 meter med dybder fra 6 - 9
m, inklusiv tre RoRo-kaier. Havnen er naturlig skjermet og har ingen tidevannsforskjell.
Egersund havn har god adkomst til E39 og fylkesveg 44, og ligger nær Sørlandsbanen.
Imidlertid er Egersund per dags dato ikke betjent av godstog.
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Figur 4-15: Total godsmengde håndtert av Egersund havn i perioden 2011-2017 fordelt etter transportform. Kilde: SSB 
statistikkbanken, tabellnr. 08923

Fra 2011 til 2017 har håndtert godsmengde gått marginalt tilbake fra 700 000 tonn til 690 000 tonn. I 
hovedsak skyldes nedgangen at håndtering av tørrbulk er redusert. En årsak til dette er en 
fiskeforprodusent har flyttet lagringsvirksomhet av tørrbulk fra Eigersund havn til Husøy. Stykkgods 
og konteiner er noe opp fra 2011, mens våtbulk utgjør stabilt lave godsmengder i samme periode.

 

Figur 4-16: Total godsmengde håndtert av Egersund havn i 2012 og 2017 fordelt etter varetype og retning. Kilde: Kilde: SSB 
statistikkbanken, tabellnr. 08923

Fra 2012 til 2017 har det vært en særlig vekst i gods skipet ut i container, som økt med 23.000 tonn. 
Veksten skyldes økt utskiping av fisk, og er en virksomhet som kan variere betydelig og tilfeldig fra år 
til år, avhengig av hvor fiskeriflåten velger å lande fangsten.
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Stavanger havn
Stavanger havn IKS er det største havnedistriktet i Sør Rogaland, og omfatter flere
offentlige og private kaianlegg i Stavanger, Randaberg, Sola og Rennesøy kommune. Den
største godsmengden håndteres i Risavika ved Tananger i Sola kommune. De andre
kaiene i havnedistriktet som håndterer gods er hovedsakelig tilknyttet private bedrifter
med særskilt behov for sjøtransport, blant annet for mottak eller utskiping av store
bulklaster eller relatert til forsyning av offshore-installasjoner, samt mobilisering av
fartøyer, og håndtering av prosjektlaster.

Figur 4-17: Total godsmengde håndtert av Stavanger havn i perioden 2011-2017 fordelt etter transportform. Kilde: SSB 
statistikkbanken, tabellnr. 08923

Som følge av etableringen av Risavika havn, nå Westport, har det vært en del endringer i 
havnestrukturen på Nord Jæren. All konteinertrafikk er nå overført til Westport, og store deler av 
øvrige skipsanløp anløper også denne terminalen. I sum har endringen imidlertid ikke ført til 
totalvekst i godsvolm ved Stavanger havn. Dette skyldes også at det håndteres mindre godsmengder 
ved offshorebasene i havnedistriktet i 2017 enn i 2012. I 2016 ble et nytt registreringssystem innført i 
havnedistriktet, og overgangen til nytt system har trolig ført til at en del godsvolum ikke er rapportert 
til SSB i 2016 og 2017. Nedgangen i 2016 skyldes delvis dette, og det kan dermed ligge en skjult vekst 
i godsvolumene over Stavanger havn som ikke fremkommer av Figur 4-17.
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Figur 4-18: Total godsmengde håndtert av Stavanger havn i 2012 og 2017 fordelt etter varetype og retning. Kilde: Kilde: SSB 
statistikkbanken, tabellnr. 08923

Over tid foretar havnene gjerne endringer i hvordan de klassifiserer godsmengdene som rapporteres 
til SSB og SSB kan i tillegg gjøre sine egne vurderinger. Dette kan føre til at havnestatistikken fordelt 
etter varetyper ikke blir sammenlignbare fra år til år, og virker å være tilfellet for Stavanger havn. 
Kategorien Offshore er 10-fots containere fra havnestatistikken, da denne containertypen stort sett 
kun brukes til offshorerelatert gods som lastes på supplyfartøy. At offshorerelatert gods har økt fra 
150 000 til nærmere 400 000 tonn mellom 2012 til 2017 er lite trolig. Mest sannsynlig ligger en god 
del offshorerelatert gods i andre kategorier i 2012, mens det meste er kategorisert på 10-fots 
containere i 2017. Innen tørrbulk virker det rimelig at store deler av volumet klassifisert som stein, 
sand og sement losset i 2012, har falt bort i 2017. Dette fordi to sementblandeverk med egen kai 
enten har lagt ned eller redusert aktiviteten betraktelig. Men at kategorien jordbruks, skogbruks og 
fiskeriprodukter har økt såpass fra 2012 til 2017 er lite trolig. Disse godsmengdene er innsatsfaktorer 
til fiske- og dyreforproduksjon og har vært relativt stabile over tid. Mest sannsynlig er dette 
godsvolumet klassifisert som stykkgods og nærings- og nytelsesmidler i 2012. At gods losset i 
container har økt fra 100 000 tonn til 150 000 tonn, kan imidlertid være reelt, men en del av denne 
veksten skyldes overførte containeranløp fra Sandnes havn.

Sandnes Havn
Sandnes havn har flyttet det meste av laste- og lossevirksomheten sin fra Sandnes sentrum til 
Somaneset 2 kilometer nordover langs Gandsfjorden. Havnen har spesialisert seg på håndtering av 
stykkgods, men håndterer også tørrbulklaster og et mindre antall containere. Logistikkaktøren 
Norlines er etablert med terminal på Somaneset med direkte adgang til kai. Infrastrukturen til 
Sandnes havn er godt utbygd, med kort veg til fylkesveg 44 og E39.
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Figur 4-19: Total godsmengde håndtert av Sandnes havn i perioden 2011-2017 fordelt etter varetype. Kilde: Sandnes havn

I 2017 ble det håndtert rundt 225.000 tonn med gods over kaiene under Sandnes havn, som er 
30.000 mindre enn i 2012. Fra 2011 til 2017 er mengden stykkgods redusert mens vekst i tørrbulk, i 
hovedsak sand og stein til bygg og anleggsektoren, har kompensert for deler av bortfallet. Grunnen 
til reduksjon i stykkgods er lavere aktivitet i byggesektoren, særlig fra 2013 og utover og kan relateres 
til generell økonomisk nedgang i regionen som følge av redusert aktivitet i oljesektoren. Grunn til 
vekst i tørrbulk er økt anleggsvirksomhet i regionen, samt at anleggsbransjen i større grad bruker 
sjøtransport for mottak av sand og stein.

Terminalundersøkelsen
De utvalgte havneterminalene for terminalundersøkelse i Rogaland er:

 Sandnes havn
 NorLines (på Sandnes havn)
 WestPort (Risavika)
 Husøy havn

Terminalene ble bedt om å levere data i hht. til bestemte kategorier som samsvarte med de viktigste 
dataene i vegkantintervjuene. Tabellen nedenfor viser hvilke datasett vi har mottatt fra de enkelte 
terminalene.
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Datasett Sandnes 
havn

NorLines WestPort 
stykkgods

WestPort 
konteiner

Husøy havn

Type lastbærer X X X (rederi)
Transportør X X X X (varemottaker)
Startsted X X X X
Lastested X X X X
Type lastested X X X
Målpunkt X X X
Type lossested X X X
Lastens vekt X X X X X
Næringssektor X X X X

For havnene gjelder det generelt at når selve havneterminalen er oppgitt som startsted eller 
målpunkt så representerer dette ikke de reelle startsteder og målpunkt. Dataene dekker begge 
retninger. 

Type lastbærer: For de terminalene som har oppgitt type lastbærer i hht. til fastsatte kategorier er 
det i figuren nedenfor beregnet for hver enkelt terminal den prosentvise fordeling mellom de ulike 
lastbærere. Stolpediagrammet viser det er en overvekt av bruk av semitrailere, men terminaler som 
har gods for distribusjon bruker naturlig nok mye lastebil uten tilhenger. 

Figur 4-20: Oversikt på type lastbærer som brukes ved de ulike terminalene Rogaland. Kilde: Data fra prosjektets 
terminalundersøkelse, med datainnsamling i en uke.

Transportører: Tabellen nedenfor viser prosentandel på de fem største transportørene knyttet til 
den enkelte terminal som har levert slike data. Tabellen viser at det stort sett er noen få 
transportører har de fleste kjøreoppdragene knyttet til de ulike terminalene. WestPort/stykkgods er 
likevel noe annerledes i og med at alle de fem største transportørene ligger litt over og litt under 10 
%.

Terminal Største Nest største Tredje 
største

Fjerde 
største

Femte 
største

Sandnes havn 47,4 15,5 4,1 4,1 2,1
NorLines 23,3 16,7 13,3 6,7 6,7
Westport, stykkgods 13.2 13,2 13,2 11,3 9,4

Startsted: Fire av terminalene har gitt data på dette spørsmålet. 
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For Sandnes havn er ett sted (Øksnevad) oppgitt som startsted for 70 % av 27 turer. Men det er hele 
70 turer som ikke har data på startsted (72.2 %), og derfor har ikke resultatet særlig utsagnskraft. 

Sammenholdt med de andre terminalene er det høyst sannsynlig at når havnen har vært startsted så 
er dette ikke oppgitt og gitt blankt svar. To andre terminaler har nemlig oppgitt at selve 
havnen/terminalen er startsted, hhv. NorLines 70,0 % og WestPort/stykkgods 60,4 %. Husøy havn har 
oppgitt Håvik (Hydro) som det største lastested, 67,9 %

Type lastested: For de tre terminalene som har gitt data på dette spørsmålet, er terminalen selv det 
dominerende lastested, men Norlines oppgir at 16,7 % er samlastterminal. WestPort oppgir at lager 
og produksjonssted er typer lastested, hhv. 13,2 % og 15,1 %. Diagrammet nedenfor viser detaljer.

Figur 4-21: Type lastested i prosent, oppgitt for biltransporten ved 3 ulike havneterminaler i Rogaland. Kilde: Data fra 
prosjektets terminalundersøkelse, med datainnsamling i en uke

Målpunkt: Det er tre terminaler som har oppgitt målpunkt: Sandnes havn, NorLines og 
WestPort/stykkgods. Sandnes havn oppgir en rekke målpunkt i Rogaland samt andre steder på 
Vestlandet og Sørlandet samt Tromsø og noen utenlandske havner. Av disse teller Tromsø 18.6 %, 
Orstad 10,3 %, Forus 9.3 %, Vigrestad 8.2 % og Sandnes og Bryne 7,2 %, for å nevne de seks største. 
For øvrig er det mange andre målpunkt, alt i alt 23 ulike målpunkt. NorLines oppgir at 56,7 % gjelder 
distribusjon som for det aller meste kan antas å gjelde Jæren samt til dels Ryfylke. 30 % knytter seg til 
NorLines egen terminal. WestPort/stykkgods viser samme mønster som Sandnes havn med i alt 19 
målpunkt der de fleste ligger på Jæren og resten ellers i landet. Risavika teller hele 39.6 % og er klart 
det største målpunkt. Deretter kommer Forus med 13,2 % og Tananger med 9.2 %. Utover det teller 
alle mindre enn 4 %.

Type lossested. Tre terminaler har oppgitt lossested: Sandnes Havn, NorLines og 
WestPort/stykkgods. Det dominerende type lossested for Sandnes havn er produksjonssted med hele 
52,6 %. I datasettet fra NorLines er over halvparten av svarene blanke, men for øvrig teller 
terminalen selv 30,0 %. For WestPort/stykkgods teller terminalen selv 45,3 %. Diagrammet nedenfor 
viser detaljer.



GODSTRANSPORT I ROGALAND 2018
RAPPORT

side 84 av 121

Figur 4-22: Type lossested i prosent, oppgitt for biltransporten ved 3 ulike havneterminaler i Rogaland. Kilde: Data fra 
prosjektets terminalundersøkelse, med datainnsamling i en uke

Lastens vekt: De oppgitte data for lastens vekt er summert innenfor ulike intervaller. Diagrammet 
nedenfor viser antall enheter innen de ulike intervaller. Enhetene er dekker både konteinere og 
stykkgods. 

Figur 4-23: Prosentvis fordeling av transportoppdrag på ulike vektintervaller, oppgitt for biltransporter ved 5 havneterminaler 
i Rogaland. Kilde: Data fra prosjektets terminalundersøkelse, med datainnsamling i en uke

Diagrammet viser at vektintervallet 25 – 30 tonn dominerer hos Sandnes havn, mens det varierer 
mye hos de øvrige terminalene. Det poengteres at for noen av terminalene er det en rekke blanke 
svar. Hvis de blanke svarene trekkes ut av beregningene vil resultatene bli en del endret. For 
eksempel vil da WestPort/konteiner også få en stor andel innen intervallet 25-30 tonn.

Næringssektor: Det er bare tre terminaler som har oppgitt data for næringssektorer, som vist i 
diagrammet nedenfor. Mens Sandnes havn og Husøy har få og ingen blanke svar så har Norlines over 
85 % blanke svar. Data fra NorLines er derfor uten særlig utsagnskraft. Diagrammet viser at Bygg og 
anlegg er den dominerende næringskategori i Sandnes havn og Annen industri i Husøy havn. Det må 
poengteres at næringssektor er basert på grove opplysninger knyttet til skipenes last og 
næringskategorien er ikke alltid utvetydig. Av disse termininalene er det bare Husøy havn som har 
«tomkjøring», dvs. tomme konteinere



GODSTRANSPORT I ROGALAND 2018
RAPPORT

side 85 av 121

Figur 4-24: Prosentvise fordeling av transportoppdrag på ulike næringssektorer, oppgitt for biltransporter ved 3 
havneterminaler i Rogaland. Kilde: Data fra prosjektets terminalundersøkelse, med datainnsamling i en uke

4.3.5. Jernbanetransport
I dette delkapitlet presenteres først Ganddal godsterminal med tilhørende årsstatistikk, og deretter 
resultatene fra terminalundersøkelsen.

Ganddal godsterminal er lokalisert i Sandnes kommune, ca. 30 minutters kjøring fra Stavanger 
sentrum. Ganddal er Norges nyeste kombiterminal, og åpnet i 2008. Ved terminalen er det lagt til 
rette for vognlast, transport av biler og intermodale transporter.

Utviklingen i TEU og antall tonn til og fra Ganddal godsterminal er vist i figuren nedenfor. De siste 
åtte årene har det vært en stabil utvikling i godsvolumet som sendes via terminalen, enten inn til 
eller ut av regionen.

Figur 4-25: TEU og antall tonn for jernbanetransport til og fra Ganddal godsterminal. Kilde: Data tilsendt fra Green Cargo og 
Terminaldrift (se kapittel 4.2.2 for en utfyllende beskrivelse av datagrunnlaget). 

Etter en betydelig vekst i gods på bane etter flytting av Jernbaneterminalen fra Paradis i Stavanger til 
Ganddal i 2008 har gods transportert på bane vært mer eller mindre stabilt de påfølgende årene. 
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Variasjoner fra år til år skyldes driftsregulariteten på Sørlandsbanene det aktuelle året, og påvirkes i 
liten grad generell økonomisk utvikling. I 2016 skjedde en endring i markedet for togtransport som 
kan ha bidratt til relativt lave godsvolum det året, da selskapet Cargolink, som hadde ruter fra 
Ganddal mot Drammen og Alnabru, la ned driften. Biltransporten ble overtatt av Cargonet, mens 
Green Cargo gikk inn og etablerte et nesten identisk rutetilbud som Cargolink la ned, og tok over et 
flertall av kundene. 

Terminalundersøkelsen
Den eneste jernbaneterminalen i Rogaland ligger på Ganddal og administreres av RailCombi. Vi har 
fått tilgang på data fra RailCombis egne datasystemer, supplert med data fra en av transportørene 
(CargoNet). Følgende datasett er mottatt: Type lastbærer og Transportør. I forhold til de etterspurte 
kategoriene i vegkantintervjuene er det da følgende opplysninger som mangler: i Lastens vekt, og 
næringssektor, samt at startsted, målpunkt og type laste- og lossested er ufullstendig utfyllt, og ikke 
kan brukes videre.

Type lastbærer: RailCombi har oppgitt type lastbærer i hht. til fastsatte kategorier samt at de har flak 
som en egen kategori.  Det er beregnet den prosentvise fordeling mellom de ulike lastbærere.

Figur 4-26: Prosentvis fordeling på ulike lastbærere ved transport til og fra jernbaneterminalen på Ganddal. Kilde: Data fra 
prosjektets terminalundersøkelse, med datainnsamling i en uke

Stolpediagrammet viser at for RailCombi er det en overvekt av bruk av flak, men også tilhenger til 
semitrailere er ganske stor. De øvrige er meget små. 

Transportører: Tabellen nedenfor viser prosentandel på de fem største transportørene knyttet til 
RailCombi. Stort sett er det en transportør som er ganske stor i forhold til de andre fire, mens de fire 
andre største ligger litt over og litt under 10 %.

Terminal Største Nest største Tredje største Fjerde største Femte største
RailCombi 23.8 15,0 12,2 11,6 7,9

4.3.6. Lufttransport
Utviklingen i lufttransport til og fra Sør-Rogaland (Sola) er vist i figuren nedenfor. Antall tonn fraktet 
inn og ut av regionen på fly har økt betydelig fra 2012 til 2017, en samlet økning på 215 prosent i 
løpet av de fem årene siden forrige godskartlegging for Vestlandet. Flytransporten utgjør imidlertid 
fremdeles en svært liten del av den totale godstransporten til og fra regionen (se Figur 4-9).
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Figur 4-27: Tonn på avganger og ankomst totalt. Kilde: SSB statistikkbanken tabellnr. 08506

Dataene fra SSB skiller mellom frakt og post for lufttransport. Som vist i Figur 4-28 er det først i årene 
fra 2012 at det er sendt en betydelig del post med lufttransport til og fra Sør-Rogaland. De siste tre 
årene har post utgjort rundt 25 prosent av lufttransporten fra Sør-Rogaland og rundt 35 prosent av 
lufttransporten til Sør-Rogaland.

Figur 4-28: Lufttransport til og fra Sør-Rogaland fordelt på frakt og post. Kilde: SSB statistikkbanken tabellnr. 08506
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4.3.7. Transport til og fra Ryfylke
Ryfylke er her behandlet som en del av regionen Sør-
Rogaland. I deler av datamaterialet er det imidlertid 
mulig å skille ut Ryfylke som egen region. Her gis 
derfor en kort oppsummering av de deler av 
datamaterialet som gjelder Ryfylke. 

Ryfylke er en liten region målt i folketall (Figur 4-29) 
og det er også begrenset med godstransport inn og ut 
av regionen, relativt sett. Som nevnt over er det ikke 
bane- eller lufttransport til eller fra regionen, og det 
er heller ingen av havnene som inngår i 
datamaterialet som er lokalisert i Ryfylke. 

Da det ble gjennomført vegkantintervjuer i forrige 
tilsvarende undersøkelse var det ikke intervjupunkt på 
ferjene Stavanger-Tau og Lauvvik-Oanes. Det er derfor 
ikke tilgjengelig observerte data på godstransport på veg mellom Ryfylke og resten av Sør-Rogaland. 
Basert på observerte data på nettovekt fra 2018 og ÅDT-tall i 2017 og 2012 er det estimert total 
godsmengde transportert til og fra Ryfylke. Resultatene i form av godstransport per år i 2012 og 2017 
mellom regionene er vist i figuren nedenfor. 

Endringen i godsmengde til og fra Ryfylke er på 18 prosent på de fem årene, sammenlignet med 14 
prosent økning for Sør-Rogaland ellers. 

Av den totale godsmengden inn og ut av Ryfylke i 2017 er 55 prosent godstransport UT av regionen, 
og 45 prosent godstransport INN til regionen (se Figur 4-10).

Figur 4-30: Vegtransport til, fra og gjennom Sør-Rogaland og Ryfylke. Kilder: Vegkantintervju 2018 og Ferjedatabanken

Figur 4-29: Folketall i Ryfylke. Historisk og framskriving 
fra SSB (4M)
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4.4.Sunnhordland og Haugalandet

4.4.1. Om regionen
Avgrensing av Sunnhordland og Haugalandet for presentasjon av statistikk fra offentlige registre er 
vist i Figur 2-1. For godstransport på veg følger imidlertid regioninndelingen punktene for 
vegkantintervjuene, og inkluderer da området fra Arsvågen i sør til Sandvikvåg i nord. Mot øst er Etne 
og Sauda inkludert i Sunnhordland/Haugalandet, mens Kvinnherad ikke inngår. 

Utviklingen i folketall med SSBs 
middelalternativ for 
befolkningsframskrivinger er vist til høyre. 
Utviklingen med en lavere befolkningsvekst 
er ventet å fortsette fremover, men 
fremdeles med en positiv 
befolkningsutvikling de neste fem årene. 

Totalt antall sysselsatte i regionen per 2017 
var ca. 73 600.

De største næringsgruppene i Sunnhordland 
og Haugalandet, målt i andel av total 
sysselsetting i regionen, er helse- og 
sosialtjenester (23 %), industri (15 %) og 
varehandel og reparasjon av motorvogner 
(12 %). 

Figur 4-31: Folketall i Sunnhordland og Haugalandet. Historisk 
og framskriving fra SSB (4M)

Næringsgruppene som typisk kan karakteriseres som transportintensive næringer utgjør totalt nær 
halvparten av samlet sysselsetting i regionen.

Figur 4-32: Næringsstruktur basert på fordeling av sysselsatte med arbeidssted i Sunnhordland og Haugalandet. Kilde: SSB 
statistikkbanken tabellnr. 07984
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4.4.2. Godstransporten samlet

Volum og transportmiddelfordeling
Ser en bort fra bulktransport med skip, transporteres rundt 3,6 millioner tonn gods til og fra 
Sunnhordland og Haugalandet. Dette er en økning på 17% fra 2012, da forrige undersøkelse ble 
utført. Havnene som inngår i summeringen er Karmsund Interkommunale Havnevesen IKS, Stord og 
Etne Hamn KF. Mellom 2012 og 2017 økte godsmengden transportert på sjø med 244.000 tonn 
(27%). For vegtransporten var veksten 284.000 tonn (13%) i samme periode.

Figur 4-33: Godsmengde transport til, fra og gjennom Sunnhordland og Haugalandet, fordelt på transportmiddel i perioden 
2010-2017. Kilde: SSB-data og Veikantintervju 2018

Den relative fordelingen mellom transportmidlene har endret seg lite. Sjøtransportandelen har 
steget til 32% (3 %-poeng økning), og vegtransportens andel har blitt redusert til 68% (3 %-poeng 
reduksjon).
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Figur 4-34: Transportmiddelfordeling av godsmengden transportert til, fra og gjennom Sunnhordland og Haugalandet i 
perioden 2010-2017.

Retningsbalanse

Figur 4-35: Godsmengde transportert til, fra og gjennom Sunnhordland og Haugalandet, etter transportmåte. Oppskalert til 
2017-tall.

Retningsbalansen for lokalitetene med inn- og utgående gods til regionen er illustrert i figuren over. 
De påskrevne tallverdiene refererer seg til godsvolumer som har start- eller endepunkt i selve 
regionen, og ikke totalvolumet i hver retning. Gjennomgangstrafikk er kun registrert for veg.

Utvikling 2012-2017
Når vi studerer den historiske utviklingen av disse varestrømmene siden 2012, ser vi følgende:
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Tabell 4-4: Utvikling i varestrømmene til/fra og gjennom regionen 2012-2017
Godsmengde (1000 tonn) Endring i retningsbalanse 

(%-poeng i retning INN til regionen)
Samband

2012 2017 Endr.%
Mortavika-Arsvågen 930 1 068 15 % -13

Liamyrane (E134) 672 781 16 % 24
VEG

Halhjem-Sandvikvåg 590 628 6 % 16
SJØ Alle havner 895 1 140 27 % 1
FLY Haugesund Karmøy 0,23 0,19 -17 %
 ALLE TRANSPORTFORMER 3 088 3 616 17 % 2

Veg: Alle hovedvegene har hatt vekst i godstrafikken, spesielt ved Liamyrane (16%) og Mortavika-
Arsvågen (15%), og noe mindre ved Halhjem-Sandvikvåg (6%). Ved Liamyrane har veksten vært 
sterkest inn til regionen, noe endringen på 24 %-poeng i retningsbalanse viser. Til sammenligning har 
retningsbalansen ved Mortavika-Arsvågen økt med 13 %-poeng i retning ut av regionen. Ved 
Halhjem-Sandvikvåg er det mest utvikling i innkommende gods til regionen (16 %-poeng endring). 

Sjø: Regionen har hatt vekst både i innkommende og utgående sjøtransport (til sammen 27%), slik at 
retningsbalansen på sjø har holdt seg stabil på rundt 54-46 i retning ut av regionen. 

Fly: Det har vært en nedgang på 17% i bruken av flybåren frakt. Dette utgjør svært lite i totalbildet av 
gods.

Alle transportformer: Siden 2012 har det totalt sett vært en økning på 17% av godsmengden til/fra 
regionen.  Økningen har skjedd både ut og inn, slik at retningsbalansen i sum bare har endret seg 
med 2 prosentpoeng i retning inn til regionen. 

4.4.3. Vegtransport
Godstransporten på veg inn og 
ut av regionen skjer på 
følgende samband:
- E39 Mortavika-Arsvågen:

1.133.000 tonn inn fra sør, 
1.069.000 ut fra nord

- E39 Halhjem-Sandvikvåg: 
848.000 tonn inn fra nord, 
og 714.000 ut mot nord

- E134 Røldal/Haukeli:
621.000 tonn inn fra øst, 
og 503.000 tonn ut samme 
veg.

- I noen grad transporteres 
det også gods til/fra 
nabosonen Hardanger og 
Voss, i størrelsesorden 
100.000 tonn i hver 
retning.

Figur 4-36: Godsmengde i tonn transportert til, fra og gjennom Sunnhordland og 
Haugalandet. Oppskalert til 2017-tall
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Vesentlige opprinnelsessteder 
for gods FRA Haugaland og 
Sunnhordland er illustrert i 
figuren til høyre.

De største avsenderstedene er 
(de største først):
- Haugesund
- Karmøy
- Bømlo
- Ølen
- Leirvik (inkl. Kværner Stord)
- Kårstø

For øvrig er 60% av gods-
trafikken over Halhjem-
Sandvikvåg gjennomgangs-
trafikk (55% på Mortavika-
Arsvågen), og har sin 
opprinnelse andre steder enn i 
Haugaland og Sunnhordland.

Figur 4-37: Markering av alle opprinnelsessteder for gods som er registrert i 
undersøkelsen. Registrerte data – ikke oppskalert til årstall

Vesentlige målpunkt for gods 
TIL Sunnhordland og 
Haugalandet er illustrert i Figur 
4-13.

De største målpunktene for 
gods er (de største først):
- Haugesund
- Karmøy
- Bømlo 
- Leirvik (inkl Kværner Stord)
- Ølen
- Kårstø

For øvrig er 60% av inn-
kommende godstrafikk ved 
Halhjem-Sandvikvåg gjennom-
gangstrafikk (49% på 
Mortavika-Arsvågen), og har 
målpunkt andre steder enn i 
Haugaland og Sunnhordland.

Figur 4-38: Markering av alle målpunkt for gods som er registrert i 
undersøkelsen. Registrerte data – ikke oppskalert til årstall
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Figur 4-39: Gods inn og ut av regionen med bil som transportform, fordelt på retning og varetype. Kilde: Vegkantintervju

Figuren over viser hvordan inngående og utgående varestrømmer på veg fordeler seg på ulike 
næringssektorer. Kun godstransport som enten har sitt startpunkt eller endepunkt i regionen 
Sunnhordland og Haugalandet er med i fremstillingen. Totalt sett blir det fraktet 2,5 millioner tonn 
med bil inn og ut av denne regionen.

4.4.4. Sjøtransport

Karmsund Hamn
Karmsund havnevesen er en felles organisasjon for havnedrift i kommunene Bokn, Bømlo, 
Haugesund, Karmøy, Sveio og Tysvær, og forvalter rundt 60 kaiavsnitt i disse kommunene. Målt i 
totalt godsomslag er Karmsund havnevesen det tredje største havnedistriktet i Norge, etter Bergen 
og Omland Havnevesen og Narvik Havn KF. Det er aktiviteten i forbindelse med Kårstø prosessanlegg, 
der det skipes ut gass og kondensat som kommer inn via rørledninger fra sokkelen, og Hydro 
Aluminium på Håvik, som bidrar med de største godsmengdene i havnedistriktet.

Husøy Trafikkhavn på Karmøy er det tredje store kaianlegget i Karmsund havnedistrikt, der en av de 
største mottakshavnene for pelagisk fisk i Norge er lokalisert. Av den grunn er også flere 
videreforedlingsbedrifter for fisk lokalisert her, f.eks. Nordic Pelagic, Karmsund fiskemel og Biomar. I 
den seinere tid er alle rutegående skipsanløp flyttet fra Garpaskjæret i Haugesund sentrum til Husøy, 
slik at fiskerihavnen og trafikkhavnen er lokalisert på samme sted.
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Figur 4-40: Total godsmengde håndtert av Karmsund havn i perioden 2011-2017 fordelt etter transportform. Kilde: SSB 
statistikkbanken, tabellnr. 08923

Håndtering av bulklaster dominerer godsmengdene håndtert i Karmsund havnedistrikt og utgjør 
henholdsvis 75 og 18 prosent av total godsmengde i 2017. Av det resterende godset utgjør stykkgods 
4 prosent og container utgjør 2 prosent, til sammen utgjør øvrig gods 753.000 tonn. Fra 2011 til 2014 
var det en generell nedgang i godsvolumene håndtert i dette havnedistriktet, som ble redusert fra 
10,8 til 8,2 millioner tonn i denne perioden. Fra 2012 og utover har godsmengdene lagt stabilt på 
rundt 12 millioner tonn.

Figur 4-41: Total godsmengde håndtert av Karmsund havn i 2012 og 2017 fordelt etter varetype og retning. Kilde: Kilde: SSB 
statistikkbanken, tabellnr. 08923

Både overgang av transportform fra stykkgods til container og endret klassifisering til container kan 
påvirke utviklingen innen hver kategori mellom 2012 og 2017. Av den grunn bør alt gods som ikke er 
bulk ses i sammenheng for å kunne anslå hvorvidt det har vært en vekst i sjøtransport over Karmsund 
havn. 

I 2012 utgjorde alt annet gods enn bulk 725.000 tonn, som har økt til 753.000 tonn i 2017.
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4.4.5. Lufttransport
Utviklingen i lufttransport til og fra Sunnhordland og Haugalandet har ikke hatt en økning tilsvarende 
den som er vist for Sør-Rogaland. Her har det vært en negativ trend, med en total nedgang i antall 
tonn lufttransport fra 2012 til 2017 på 13 prosent.

Figur 4-42: Tonn på avganger og ankomst totalt. Kilde: SSB statistikkbanken tabellnr. 08506

For Sunnhordland og Haugalandet er det tilnærmet utelukkende frakt som sendes med lufttransport, 
og fordeling frakt-post er derfor ikke presentert her.
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5. EKSISTERENDE KUNNSKAPSGRUNNLAG – MARKEDET FOR 
GODSTRANSPORT
Det er gjennomført en rekke ulike utredninger av godstransport nasjonalt, som gir god informasjon 
om utviklingstrekk og konkurransesituasjonen når det gjelder godstransport. Noen sentrale og 
relativt nye analyser og utredninger er oppsummert her som et bakteppe for drøfting i de neste 
kapitlene, som fokuserer på overføringspotensial og betydningen av ulike utviklingstrekk for 
godstransporten på Vestlandet.

I forbindelse med NTP Godsanalyse er det gjennomført omfattende analyser som er oppsummert i 
tre delrapporter og en hovedrapport (NTP Godsanalyse Hovedrapport, 2015). Her er det blant annet 
kvantifisert overføringspotensial for gods fra vegtransport til sjø- eller banetransport. I relative 
størrelser er overføringspotensialet beskjedent. En del godstransport må gå på veg, blant annet 
distribusjon og krav til godstransporten (fleksibilitet og ledetid). Samlet er overføringspotensialet her 
estimert til opptil 7,5 prosent av total godsmengde på veg. 

I arbeidet med NTP Godsanalyse er også terminalstrukturen nasjonalt beskrevet, og betydningen av 
en sentralisert eller desentralisert utvikling av havne- og jernbaneterminaler er vurdert (NTP 
Godsanalyse Delrapport 2: Offentlige godsterminaler, 2015). Dersom godskonsentrasjon og en mer 
effektiv terminalstruktur vil gi en større andel gods på sjø og bane kan det være ønskelig å fremme 
få, men store terminaler, som kunne gitt stordriftsfordeler og reduserte kostnader for næringslivet. 
Basert på analyser med nasjonal godstransportmodell basert på SSB sine framskrivinger for 
demografisk utvikling og Finansdepartementets prognoser for utvikling i næringslivet er det 
imidlertid vist at en desentralisert terminalstruktur vil gi et bedre tilbud til næringslivet, og bidra til 
redusert vegtransport og reduserte utslipp. En reduksjon i antall stamnetthavner er dermed ventet å 
svekke sjøtransportens konkurranseevne. For jernbanetransport er det på samme måte vist at flere 
jernbaneterminaler gir mindre transport på veg, men dette vil kreve store investeringer i 
infrastruktur og jernbaneterminaler, og det er ikke gjennomført analyser av hvorvidt gevinsten vil 
være stor nok til å forsvare investeringsbehovet. Resultatene fra analysene av terminalstrukturen 
nasjonalt tyder på stordriftsfordelene ved store sentraliserte terminaler er mindre enn økningene i 
transportkostnader som vil følge av økt avstand for distribusjonsruter til og fra terminalene.

Godstransportmarkedets sammensetning og utvikling ble analysert av TØI i 2014 (TØI, 2014). De har i 
hovedsak gjennomført analyser basert på SSBs transportstatistikk (jernbanestatistikk, 
havnestatistikk, lastebilundersøkelse og utenrikshandelsstatistikk) for å se på «utvikling i 
transportytelser for ulike delmarkeder, samt transportmiddelfordeling i nasjonale og internasjonale 
transportkorridorer, samt utvikling i vegtransport i korridorene» (TØI, 2014). De viser en 
sammensetning der lastebil står for flest tonn transportert og flest tonnkilometer. De finner et skille i 
transportform for transporter over eller under 30 mil, der lastebil er spesielt stor på korte avstander. 
På transporter over 30 mil er sjøtransport dominerende. For alle varegrupper der de ulike 
transportformene er vurdert, har bane- og sjøtransport høyere gjennomsnittlig transportdistanse 
enn vegtransport. De ulike godstypene som er dominerende for ulike typer gods og transportform i 
TØI sin analyse er oppsummert i tabellen nedenfor. 

Tabell 5-1: Dominerende godstyper etter transportavstand og transportform. Kilde: (TØI, 2014).
Under 30 mil Over 30 mil

Vegtransport Tørrbulk Stykkgods

Banetransport Tømmer og bulkvarer Fisk, termovarer, stykkgods og 
industrigods

Sjøtransport Våtbulk
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I TØI sin analyse er det også vist en utvikling med økning i transportarbeidet for vegtransport, der 
trekkbiler med semitrailer tar en større markedsandel, og en økning i gjennomsnittlig 
transportmengde per tonn transportert samt en nedgang i andelen tomkjøring. For vegtransport 
viser de samtidig at transportavstanden ser ut til å bli lengre og lasten lettere som følge av økt 
transport av stykkgods over lengre avstander. Utviklingen i vegtransporten sin markedsandel varierer 
imidlertid mellom ulike korridorer, der de blant annet finner at vegtransportens andel øker for 
strekningen Stavanger-Oslo, mens det for strekningen langs kysten (Stavanger-Trondheim) er det 
ingen endring. Det presiseres at dette er markedsandeler beregnet med utgangspunkt i antall tonn 
fraktet og eventuelle endringer i sammensetning av gods (vekt) kan føre til andre resultater enn 
dersom man benyttet informasjon om volum.

Konkurranseflatene mellom veg-, bane- og sjøtransport er på oppdrag for Samferdselsdepartementet 
analysert av Oslo Economics (Oslo Economics, 2015). Formålet med analysen var å vurdere 
muligheter for overføring av gods fra vegtransport til bane- eller sjøtransport ved bruk av metoder 
for tradisjonell konkurranseanalyse.9 Analysene ble gjennomført for utvalgte strekninger, deriblant 
mellom Bergen og Oslo, Stavanger og Oslo, Stavanger og Bergen, Bergen og Amsterdam/Rotterdam, 
og Stavanger og Amsterdam/Rotterdam. Studien omfatter altså ikke strekninger fra eller til 
endepunkt i Sogn og Fjordane eller Møre og Romsdal. Analysen er også avgrenset til gods som 
transporteres i containere, semitrailere og vekselflak (ikke-bulk), og bulktransport. 

Resultatene til Oslo Economics viser at godstransport har lav priselastisitet, det vil si at 
etterspørselen i liten grad påvirkes av endringer i pris på transporten. For tidskritiske leveranser er 
vegtransport mest brukt, men da på grunn av fleksibilitet og leveringssikkerhet. Samtidig påpekes 
manglende muligheter til store endringer i organisering av godstransporten på kort sikt (< 5 år) for en 
del vareeiere, når investeringer i egen infrastruktur og produksjonskapital først er gjort. Valg av 
transportform vil da være et langsiktig strategisk valg, og ikke noe som varierer avhengig av 
prisendringer på kort sikt. 

Samlet sett viser analysene til Oslo Economics potensial for overføring av gods, der 
konkurranseflaten er størst mellom vegtransport og banetransport for stykkgods på strekningen 
Oslo-Bergen og strekningen Oslo-Stavanger, og mellom vegtransport og sjøtransport for 
containertransport på strekningene Bergen-Rotterdam/Amsterdam og Stavanger-
Amsterdam/Rotterdam.10 Samlet for alle strekningene de har vurdert er det et ikke ubetydelig 
potensial for overføring, men som andel av den totale godstransporten er det snakk om relativt små 
volumer. 

9 Vurdering av krysspriselastisiteter, altså i hvilken grad priser og kvantum påvirkes mellom delmarkedene 
(strekningsvis og innenfor ulike typer godstransport).
10 Her refereres kun resultater som er aktuelle for godstransport på Vestlandet.
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6. ENDRINGER OG NYE TREKK I TRANSPORTBRANSJEN

6.1.Metode - dybdeintervju

6.1.1. Utvalg av informanter
I dette kapittelet er det oppsummert og drøftet de innspill som er kommet inn gjennom 
dybdeintervjuene. Det er totalt gjennomført 25 dybdeintervju med informanter fra utvalgte aktører, 
både transportører, samlastere, vareeiere fra ulike næringsgrupper og enkelte andre. Formålet med 
intervjuene har vært å samle kunnskap om den utviklingen som skjer når det gjelder godstransport 
på Vestlandet, forventninger til videre utvikling og innspill fra næringen på hvordan ulike tiltak kan 
påvirke blant annet valg av transportform, retning og volum på godsstrømmer. 

Informantene utgjør et begrenset utvalg av alle aktører som på ulike måter er involvert i planlegging 
og gjennomføring av godstransport til, fra og internt på Vestlandet. Utvalget av informanter for 
dybdeintervju er gjort for å oppnå bredde, slik at intervjuene dekker ulike typer virksomhet, med 
både samlastere, transportører og vareeiere, som har både sjø-, veg-, fly- og banetransport. Blant 
vareeiere har det også vært et mål å få dekket flere næringsgrupper, og samtidig en geografisk 
spredning i fylkene på Vestlandet. Blant samlastere og transportører har vi dekket de største 
aktørene nasjonalt og i regionen, for å dekke et betydelig volum av godstransporten i intervjuene. I 
tillegg er det gjennomført dybdeintervju med noen mindre, men likevel sentrale aktører for deler av 
godstransporten og/eller for enkelte regioner. 

Tabell 6-1: Fordeling av informanter etter næringskategori og geografisk lokalisering. Flesteparten av informantene opererer i 
flere av Vestlandsfylkene. Summen her blir derfor mer enn 25.

Næringsgruppe\lokalisering Møre og 
Romsdal

Sogn og 
Fjordane

Hordaland Rogaland

Samlastere/speditører 4 3 3 3
Transportører (sjø, bane og veg) 4 3 4 4
Oljesektoren 2 1 2 2
Industri, og bygg og anlegg 2 3 2 2
Engroshandel 2 3 4 3
Andre 1 3 3

Utvalget av informanter i dybdeintervjuene er begrenset og det vil derfor ikke være mulig å 
generalisere på bakgrunn av intervjuene som er gjennomført, da det ikke er et representativt utvalg 
for næringslivsaktører med betydelig godstransport. Det gir likevel et innblikk i de vurderingene som 
gjøres i ulike virksomheter når det gjelder godstransport, og det er i oppsummeringen forsøkt å få 
fram hva informantene er samstemte om, og på hvilke områder det er forskjeller mellom 
informantene sin oppfatning avhengig av næringsgruppe, godstransport og andre karakteristika ved 
virksomhet. 

Kartleggingen gjennomført i prosjektet er i stor grad gjort ved bruk av kvantitative data. Gjennom 
dybdeintervjuene blir ulike funn i de kvantitative analysene utdjupa. Gjennom intervjuene ser vi 
blant annet at ulike aktører tilpasser seg markedet og optimaliserer sin godstransport på til dels 
svært ulike måter. 

6.1.2. Intervjuguide 
Det har vært utarbeidet en intervjuguide som er benyttet i alle intervju, men der fokuset i 
intervjuene er tilpasset den bransjen eller den godstransporten den aktuelle virksomheten driver 
med. Intervjuguiden er sentrert rundt de problemstillinger som er definert som sentrale for 
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prosjektet (se kapittel 1). Dybdeintervjuene er gjennomført i løpet av uke 25 til 27, og uke 31 til 39, 
2018.

Blant temaene som er dekket i intervjuene er en generell beskrivelse av den godstransporten 
virksomhetene har/styrer, herunder godstype, godsstrømmer, transportmiddelvalg og lokalisering på 
Vestlandet. Det er også innhentet innspill knyttet til overføringspotensial, utviklingstrekk og 
utfordringer i bransjen, betydning av infrastrukturtiltak og rammevilkår for næringen, og 
forventninger til utviklingen framover. I tillegg til en overordnet vurdering for Vestlandet samlet sett, 
er det også diskutert eventuelle forskjeller og forhold i fylkene. Relevante forhold for Rogaland er 
tatt inn i denne rapporten.11 

6.2.Godsstrømmer og valg av transportform i Rogaland

6.2.1. Utvikling i volum og retningsbalanse
Siden 2012, da forrige godskartlegging ble gjennomført, har det vært en vekst i folketallet i Rogaland 
mens antall sysselsatte og aktivitet i næringslivet i dag nærmer seg samme nivå som for fem år siden 
(se kapittel 2). Samlet viser resultatene for transport til og fra de ulike regionene i Rogaland en 
økning i godsmengder målt i tonn i perioden 2012 til 2018 til og fra Sør-Rogaland og for 
Sunnhordland og Haugalandet (se kapittel 4.1.). Det kan tyde på at opplevd nedgang i oljesektoren er 
veid opp for av vekst i godstransporten i andre næringer i samme periode. 

Gjennom dybdeintervjuene er det spesielt for aktører som er i verdikjeden til 
petroleumsvirksomheter som har erfart en nedgang i omsetning og godstransport. Samtidig har et 
økt kostnadsfokus i bransjen bidratt til enda sterkere prispress, også for aktører som tilbyr 
godstransport.

De fleste aktørene opplever en skjev retningsbalanse mellom Rogaland og Østlandet, der det er stor 
import av forbruksvarer til fylket, transportert via Østlandet. 

6.2.2. Kostnadsstruktur
Kostnadsstrukturen for ulike transportformer er ulik. Mens bane-, fly- og sjøtransport typisk har høye 
faste kostnader og lave variable kostnader, og det er en kostnad knyttet til omlasting da det sjeldent 
er mulig med «dør-til-dør»-leveranser. For vegtransporten er strukturen annerledes, men lave faste 
kostnader og høye variable kostnader. Det betyr at bane-, fly- og sjøtransport er avhengig av et visst 
volum og dermed oppnår en konkurransefordel ved store enheter, og først ved en viss 
transportavstand. 

Som nevnt over viser konkurranseanalyser gjennomført av blant andre Oslo Economics (Oslo 
Economics, 2015) at godstransport er lite prissensitivt. Samtidig er aktører innenfor godstransport 
tydelig på at små marginer og prispress er en betydelig utfordring for næringen. Med midlertidig 
kabotasje konkurrerer norske firma med utenlandske firma innenfor enkelte delmarkeder av 
godstransporten. Hard konkurranse innenfor vegtransporten, selv om etterspørselen etter 
godstransport samlet i liten grad påvirkes av pris. Konkurransen fra andre transportører innenfor 
vegtransport er betydelig, mens konkurransen fra andre transportformer ikke er like viktig (Oslo 
Economics, 2015).

I dybdeintervju er små marginer oppgitt som en utfordring for vegtransporten. Økte kostnader i form 
av økte bompenger blir sett på som negativt av noen aktører, mens andre ser det som positivt 
dersom det gir bedre veginfrastruktur og mindre kø på vegene. Det er også noe ulikt syn på i hvilken 
grad økte bompenger kan viderefaktureres kunden. Dette kan skyldes at ulike aktører opererer i ulike 
markeder (innenfor ulike sektorer og typer gods). 

11 Se også samlerapport for Vestlandet: «Godsundersøkelse for Vestlandet» (Asplan Viak og NORCE, 2018).
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For sjøtransporten er også ulike avgifter trukket frem som en utfordring for målsettingen om økt 
andel godstransport på sjø. Blant annet er avgift på LNG trukket frem som et eksempel på en avgift 
som motvirker ønsket utvikling om mer gods på sjø.

6.2.3. Kvalitet styrer valg av transportform, deretter pris
Basert på dybdeintervjuene som er gjennomført i prosjektet er det tydelig at det viktigste for valg av 
transportform er ledetid (herunder regularitet), fleksibilitet og framføringssikkerhet. I tillegg spiller 
pris inn, men pris er underordnet behovet for å få fram gods til rett tid. Dette er også i tråd med 
resultatene i konkurranseanalysen gjennomført av Oslo Economics (Oslo Economics, 2015). 

Noen typer gods har naturligvis sterkere behov for å komme frem til rett tid, typisk ferskvarer som 
fersk fisk, frukt og grønt, og lignende. I tillegg er det en rekke gods som ikke regnes som ferskvare, 
men som er kostbare og derfor må komme fram raskt. Når mye kapital bindes i maskiner, utstyr og 
lignende innebærer det en betydelig kostnad med økning i ledetid. Gitt utviklingen med mindre 
lagerhold er fokus på leveringstid blitt sterkere.

Kun unntaksvis er miljøhensyn en del av vurderingen. Dersom det ikke ligger en gevinst i å velge mer 
miljøvennlige transportløsninger eller det stilles krav om dette (direkte gjennom forbud eller påbud, 
eller indirekte gjennom avgifter eller lignende) er transportkjøper i liten grad villig til å betale for 
dette, verken gjennom høyere pris eller risiko, mindre fleksibilitet eller lengre ledetid.

6.3.Utviklingstrekk og forventninger til framtidig utvikling

6.3.1. Flere, men mindre forsendelser
En viktig endring som har pågått over lengre tid, og som forventes å fortsette fremover er endret 
forbrukeradferd, mindre lagerhold og strengere krav til leveringstid fra kunder. 

Med digitalisering og netthandel endres forbrukeradferd. Det forventes i større grad at varen skal 
være levert over natten. Dette gir flere, men mindre forsendelser, som igjen gir utfordringer med å få 
store nok volumer til å drive lønnsomt. Dette gjelder særlig i områder med mer spredt bebyggelse. 

Samtidig har virksomheter flyttet sine lager fra tradisjonelle lager til «vegene», med sentraliserte 
sentrallager på Østlandet eller i utlandet. Ved leveranse «just-in-time» reduseres kapital som er 
bundet til lagerhold, men det krever i større grad regularitet og punktlighet på leveranser. Og det 
forsterker utviklingen mot flere og mindre leveranser. Det gir også mer godstransport over natten.

Samtidig har butikker i dag betydelig mindre tidsluker for leveranser, gjerne mellom klokken 7 og 8, 
mot 7 og 12 tidligere. 

Den samlede konsekvensen av utviklingen beskrevet ovenfor er en mer utfordrende situasjon for 
transportører med små marginer å drive lønnsomt, økt belastning på vegnettet i sentrale strøk, 
sterkere behov for samlast for å nå en kritisk masse, og muligheter for nye typer bedrifter (for 
eksempel virksomheter med mindre kjøretøy og gode distribusjonsnettverk). Mindre lagerhold lokalt 
gir også økt etterspørsel etter transport med kort ledetid, god punktlighet og regularitet, og 
transportformene som kan tilby dette oppnår en konkurransefordel. Her har vegtransporten en klar 
fordel mot bane- og sjøtransport.
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6.3.2. Økt politisk fokus på samferdsel og infrastruktur, og miljø
Politisk har infrastruktur og samferdsel fått økt fokus, og økte midler. 12 Dette gir bedre infrastruktur 
og fremkommelighet, men innebærer også en økt avgift i form av bompenger på mange strekninger. 

Samtidig har miljø fått et sterkere fokus, som blant annet kan føre til strengere krav til transporten – 
særlig i bynære strøk.13

6.3.3. Redusert tilgang på sjåfører
Flere aktører opplever at det blir vanskeligere å rekruttere sjåfører til vegtransport i Norge, men også 
tilgangen til utenlandske aktører oppleves vanskeligere. Dette skyldes på pressede priser som igjen 
fører til mindre attraktive arbeidsbetingelser. 

6.3.4. Roro-transport vs. konteinere
Muligheten for roro-transport kan gjøre sjøtransporten mer attraktivt, men innebærer samtidig 
redusert kapasitet på skipene. Gitt vanskeligere tilgang til sjåfører er roro-ferger løftet frem som en 
mulig løsning for å sikre tilstrekkelig tilbud for godstransport. Det er imidlertid usikkerhet knyttet til 
om det er roro eller konteiner som blir framtidens løsning for short sea-transport.

6.3.5. Redusert aktivitet i oljebransjen
Gjennom dybdeintervju er det særlig nedgangen i oljebransjen som er merket når det gjelder 
utvikling i volum. Etter noen år med nedgang er det imidlertid nå igjen en vekst i volum innenfor 
oljebransjen. Nedgangen i oljebransjen har bidratt til et sterkere prispress på transport, også for 
denne delen av næringslivet. Med sterkere prispress er enkelte aktører bekymret for at det kan føre 
til at noen kutter kvalitet og/eller fokus på HMS. 

I tillegg til utviklingen i oljebransjen er det en generell oppfatning om vekst i import av forbruksvarer.

6.3.6. Teknologisk utvikling
Etter hvert som biler blir mer miljøvennlige vil utslipp knyttet til vegtransporten gå ned per kjørte km. 
Utviklingen mot strengere krav til kjøretøy, for eksempel ved distribusjon i bynære områder, tvinger 
transportørene til å oppgradere sin bilpark. Sammen med kundekrav generelt, vil det bidra til 
utviklingen mot mer miljøvennlige kjøretøy (reduserte lokale utslipp). Basert på intervjuene 
gjennomført er det et inntrykk at de fleste transportører i Norge har relativt ny bilpark som følge av 
at dette både tilfredsstiller kundekrav og gir lavere kostnader per transportkm. Aktørene oppgir at de 
kun unntaksvis opplever at kunder er villig til å betale mer for nye, mer miljøvennlige løsninger.

Det er muligheter for videreutvikling av elektriske skip dersom utviklingen med reduserte kostnader 
for batteri fortsetter. Muligheter for tilkobling til landstrøm vil kunne bidra til mer miljøvennlige skip 
langs kysten. Utvikling av batteri og reduserte kostnader på batteri kan også muliggjøre autonome 
skip på sikt. 

For at store volum skal over på miljøvennlige løsninger, både andre transportformer enn 
vegtransport og mer miljøvennlige løsninger for vegtransport, er det nødvendig at disse løsningene 
både gir lave(re) kostnader og tilfredsstiller andre kundekrav til regularitet, fleksibilitet og ledetid.

12 I forslag til budsjett for 2019 er det satt av midler til oppfølging av Nasjonal transportplan 2018-2029, hvorav 
vegformål utgjør 57 prosent av totale midler i første seksårsperiode (2018-2023), jernbaneformål 35 prosent og 
kystformål tre prosent. De øvrige kategoriene er særskilte transporttiltak og nye NTP-tiltak. Totalt er det 
foreslått en økning i midler til Samferdselsdepartementet på 8 prosent fra saldert budsjett for 2018 til 
budsjettforslag for 2019 (Samferdselsdepartementet, 2018-2019).
13 Blant de tre hovedmålene i Nasjonal transportplan er det å redusere klimagassutslipp ett, som vil gi føringer 
for bruk av midler innenfor samferdselssektoren (Samferdselsdepartementet, 2016-2017).
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6.3.7. Lagerstruktur og konkurranseflate mellom ulike transportformer
Et forhold som indirekte har stor betydning for konkurranseflatene mellom ulike transportformer for 
godstransport til og fra Vestlandet, er lagerstruktur. Den er styrende for hvordan godsstrømmene er, 
altså hvilken rute import og eksport følger mellom Vestlandet og utlandet. 

Sentralisering av lager på Østlandet forsterker skjevheten i retningsbalansen, der det er større volum 
som transporteres fra Østlandet mot Vestlandet, enn andre vegen. Når sentrallager ligger på 
Østlandet reduserer det også volum som potensielt kunne gått direkte mellom Vestlandet og 
kontinentet, enten på veg eller sjø.

Bedre veginfrastruktur kan bidra til en enda sterkere sentralisering av lagerstrukturen, fordi det 
utvider distribusjonsomlandet til ulike lokaliseringer.  

6.3.8. Konkurranse fra utenlandske transportører
Muligheten for midlertidig kabotasje på norske veger gir tøffere konkurranse for norske 
transportselskap. For å sikre konkurranse på like vilkår trekkes det av flere frem viktigheten av 
hyppige og gode kontroller. 

6.4.Tiltak som påvirker godstransporten i Rogaland

6.4.1. Forutsetninger for overføring av gods til sjø- og banetransport
Med stadig bedre veginfrastruktur og en økende andel av transport via Østlandet som følge av 
sentralisering av lager, vil vegtransporten få et stadig sterkere konkurransefortrinn. Pris på 
vegtransport holdes også nede av sterk konkurranse fra utlandet som følge av kabotasje.

For at sjøtransport og/eller transport på jernbanen skal styrke sin konkurranseevne må det bli bedre 
regularitet, styrket framføringssikkerhet og kortere ledetid uten at prisen økes betydelig. 

For sjøtransport handler det særlig om å øke volumene slik at regulariteten på avganger bedres, både 
langs kysten og mot kontinentet.

For jernbanen generelt handler det særlig om bedret kapasitet gjennom økte investeringer i 
infrastrukturen, prioritering av godstog, færre avvik og stans i trafikken. For Sørlandsbanen spesielt 
er ledetiden en utfordring, fordi tidspunkt for lasting og lossing ikke er tilpasset dagens kundekrav 
(transport over natten og distribusjon tidlig på morgenen. 

6.4.2. Betydning av ny infrastruktur 
Økende midler til utbedring av veginfrastruktur styrker vegtransportens konkurransefortrinn, og en 
økende andel av transport via Østlandet som følge av sentralisering av lager kan forsterke 
vegtransportens fortrinn mot sjøtransport. I utbyggingsperioder kan det imidlertid gi utfordringer i 
forbindelse med anleggsarbeid. Bedre veginfrastruktur legger også til rette for større vogntog, men 
det forutsetter også en viss standard på omkjøringsvegene i tilfeller der hovedveger er stengt. E39 fra 
Oslo er utbedret betydelig, og det er planer om fortsatt store veginvesteringer på strekningen både 
sørover og nordover fra Stavanger. Økende bompenger kan gi negative virkninger for 
vegtransportens konkurranseevne, samtidig som prisnivået og marginer for vegtransport holdes 
nede av sterk konkurranse fra utlandet (kabotasje). For at sjøtransport og/eller transport på 
jernbanen skal styrke sin konkurranseevne må det bli bedre regularitet, styrket framføringssikkerhet 
og kortere ledetid uten at prisen økes betydelig.

Vegforbindelsene mellom Rogaland og Østlandet er også betydelig mindre værutsatt sammenlignet 
med fjellovergangene fra de øvrige Vestlandsfylkene og Østlandet. Dette gjør også at vegtransporten 
er mindre utsatt for forsinkelser særlig i vinterhalvåret på strekningen Stavanger-Oslo.
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Ferjefri E39 med Rogfast og seinere også betydelige investeringer videre nordover vil knytte Jæren og 
Haugalandet tettere sammen, og redusere reisetiden med bil nordover langs kysten. Reduserte 
reisetider fra terminaler og havneområder til tyngdepunkt av markedene i Rogaland og andre steder 
på Vestlandet og i Agder kan bidra til å muliggjøre mer sentraliserte terminaler og lagerhold i 
landsdelen uten at distribusjonskostnadene øker tilsvarende. Dette er imidlertid svært usikkert. 

Ferjefri E39 trekkes av flere frem som et svært viktig prosjekt for å bedre fremkommelighet og 
sikkerhet for vegtransporten på Vestlandet. Et viktig unntak er fergene, som ikke oppleves som en 
viktig flaskehals i dag. Det er også noe bekymring når det gjelder sikkerheten i lange undersjøiske 
tunneler som Rogfast. Samtidig er det tydelig at gul midtstripe oppleves som et viktigere prosjekt enn 
å erstatte dagens ferger med broer og tunneler, også fordi sjåførene uansett må ha hvilepauser. 

I tillegg til ferjefri E39 trekkes også transportkorridor vest og Hove-Ålgård fram som viktige 
infrastrukturinvesteringer for fylket.

For jernbanetransporten er kapasiteten gitt ut fra infrastruktur. Flaskehalsen er ikke terminalene, 
men spor og prioritering av passasjertog. Dette gjelder også terminalen på Ganddal, som oppleves 
som en moderne jernbaneterminal med gode arealer. Utfordringene for jernbanetransport til og fra 
Rogaland er ikke primært terminalen, men veginfrastrukturen inn og ut av terminalområdet og 
jernbanesporene som ikke gir god nok kapasitet, framføringstid eller leveringssikkerhet. For 
Sørlandsbanen/Jærbanen er ledetiden en utfordring, fordi tidspunkt for lasting og lossing ikke er 
tilpasset dagens kundekrav (transport over natten og distribusjon tidlig på morgenen). Med varslede 
kutt i hvert tiende årsverk i CargoNet, vil det også påvirke tilbudet på Sørlandsbanen/Jærbanen. Det 
indikerer også at banetransport er vanskelig å drive lønnsomt i dagens marked.14

De store infrastrukturprosjektene på jernbanen som Vestfoldbanen sees ikke som viktig for 
godstransporten, fordi det foreløpig ligger an til at kun passasjertog vil prioriteres på den nye 
strekningen. Det kan eventuelt gi bedre forhold for godstransporten på eksisterende spor, fordi det 
blir mindre konkurranse med passasjertog på de strekningene.

For sjøtransport er det særlig utvikling i volumene langs kysten og mellom Vestlandet og kontinentet 
som er sentral. Volum og regulariteten på avganger henger sammen, der bedret regularitet bidrar til 
å gjøre sjøtransporten mer attraktivt og gi større volum på sjø, samtidig som regularitet avhenger av 
volumet som allerede går på sjø. Flere aktører har tro på mer gods på sjø til og fra kontinentet, og 
særlig innenfor oljenæringen er det aktører som har investert i bedre transporttilbud på sjø mellom 
basene. De siste årene er det også tilrettelagt for roro-transport ved flere havner, som også muliggjør 
flere former for sjøtransport langs kysten.  

Samlokalisering av havne- og jernbaneterminal kan være positivt, men utfordrende å få til. Dersom 
man får til en samlokalisering av havne- og jernbaneterminal vil det være en fordel særlig for 
samlasterne, som da lettere kan tilby gode transportløsninger for kundene (bane når det passer og 
sjø når det passer). I Rogaland er det ikke vurdert som realistisk å få til, både på grunn av store 
investeringskostnader og begrenset volum som vill dra nytte av en samlokalisering, og fordi 
terminalen på Ganddal er relativt ny og fungerer godt. Da oppleves veginfrastrukturen inn og ut av 
terminalområdene, og mellom Ganddal og Risavika, som viktigere for å legge til rette for bruk av sjø- 
og banetransport. Risavika havn har også vært rettet mot oljenæringen, og kostnaden ved 
lokalisering der har vært høy for en del andre næringer. Slik sett kan et alternativ på Ganddal også ha 
vært positivt for enkelte virksomheter. Type lastbærer oppleves ikke som en flaskehals av betydning 
for å få til intermodale transporter. Det kan skyldes at få eller ingen driver med transport som 
kombinerer sjøtransport og banetransport. 

14 https://www.bygg.no/article/1365252 

https://www.bygg.no/article/1365252
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6.4.3. Regelverk og andre rammevilkår
Det er få endringer i regelverk og rammevilkår som har hatt særlig betydning for godstransporten på 
Vestlandet og Rogaland de siste årene. 

Det som er en generell bekymring er situasjonen med fremkommelighet og bompenger rundt byene. 
Kø gir dårlig fremkommelighet, noe som krever virkemidler for å få fram godstransporten. Samtidig 
er økte bompenger er utfordring, særlig for mindre aktører innenfor godstransport. Bompenger, økte 
drivstoffkostnader og eventuelt andre avgifter gir lavere marginer for transportørene, da det er en 
utfordring å viderefakturere hele kostnadsøkningen. Distribusjon i bynære områder vil også måtte 
tilpasse seg dersom det legges strengere begrensninger på godstransportene. Dette kan for 
eksempel innebære økt distribusjon på nattestid. 

Valg av lokalisering av havne- og jernbaneterminaler i byene framover vil også påvirke hvordan 
transportører og samlastere tilpasser seg, og deres valg av lokalisering. Tilgang til gode arealer rundt 
terminalene er viktig for å legge til rette for bruken av jernbane og sjøtransport. Det samme er 
veginfrastrukturen inn og ut av terminalområdene.

Det skjer en del utvikling og testing av ny teknologi, både innenfor vegtransporten og sjøtransporten. 
Flere aktører er imidlertid foreløpig avventende til hva som skjer fremover. Det er utfordrende at 
insentivordninger og andre rammevilkår oppleves som uforutsigbare, der avgift på LNG er et 
eksempel. Dersom aktører satser på ny teknologi, risikerer de seinere å tape dersom avgiftsfordeler 
eller lignende trekkes seinere. 

Satsing på landstrøm i havnene trekkes frem som positivt for muligheten til å få en mer miljøvennlig 
short sea-transport på sikt. 
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7. ANALYSE OG DRØFTING 

7.1.Bakgrunn og formål
Det er gjennomført en kartlegging og analyse av godstransporten på Vestlandet, som gir et 
omfattende materiale som grunnlag for å analysere dagens vegtransport. For å se dette i 
sammenheng med andre transportformer er det koblet mot offisiell statistikk, og det er innhentet 
datamateriale fra offentlige havner i de fire fylkene på Vestlandet. Til slutt er det gjennomført 25 
dybdeintervju med sentrale aktører på Vestlandet, som gir et bedre grunnlag for å vurdere behov og 
utfordringer for godstransporten, utviklingstrekk som vil ha betydning for hvordan godstransporten 
gjennomføres, og betydningen av ulike tiltak for godsstrømmer og transportmiddelfordeling.

Formålet med arbeidet har vært å gi bedre kunnskap som grunnlag for arbeidet med å legge til rette 
for en mer effektiv og miljøvennlig godstransport. Her er det nasjonale målet om overføring av gods 
fra veg til sjø og bane sentralt. Datagrunnlaget er derfor benyttet både til å si noe om hvordan 
utviklingen innenfor ulike transportformer har vært siden forrige godskartlegging ble gjennomført for 
fem-seks år15 siden, og hvilke godsstrømmer som i dag går på veg som potensielt kunne gått på sjø 
eller bane. I dybdeintervjuene er det også brukt mye tid på å diskutere hva som er viktige drivere for 
transportmiddelvalg, og hvordan ulike tiltak og utvikling i markedet kan påvirke andelen vegtransport 
mot andelen bane- og sjøtransport. 

I denne rapporten er Rogaland behandlet spesielt, men en rekke av utfordringene for overføring av 
mer gods til sjø- og banetransport, samt viktige utviklingstrekk og trender, er felles for landsdelen. 

7.2. Oppsummering av datainnhenting med vegkantintervju
Vegkantintervjuer av lastebilsjåfører er foretatt ved 21 intervjusteder på Vestlandet over to 
undersøkelsesdager i april 2018. Dette er en arbeidskrevende form for godsundersøkelse, men gir 
mye informasjon som ikke er mulig å innhente på annen måte. Valg av intervjusteder på Vestlandet 
er gjort med tanke på å i størst mulig grad kunne danne et komplett bilde av godstransporten på veg 
til, fra og innad i de fire Vestlandsfylkene. Til sammen ble det gjennomført 13.000 vegkantintervju 
(hvorav 5900 i Rogaland), av sjåfører i næringstransport. 

Det er utviklet en metode for å oppskalere godsmengdene ved hvert intervjupunkt til årsverdier, 
basert på nærliggende automatiske trafikktellepunkt og informasjon om billettsalg på ferjene, som 
registrerer all tungtrafikk i ulike lengdekategorier. 

Fordelene med datainnsamling i form av vegkantintervjuer som gjennomført i dette prosjektet kan 
oppsummeres i følgende fire hovedpunkt:

 Undersøkelsen har gjort det mulig å trekke ut hvor mye av totaltrafikken som er 
godstransport. Kjøretøylengder fra intervjuene sammenholdes med faktiske trafikk-tall (ÅDT) 
i tilsvarende lengdekategorier, for å oppskalere godsmengder til årsverdier.

 Undersøkelsen gir oss en OD-matrise (fra-til mønster) for all godstransport på Vestlandet, og 
for all transport fra og til denne landsdelen.

 Undersøkelsen gjør det mulig å koble varetype sammen med OD-matrisen – det vil si at man 
får oversikt på hele varestrømmer. For eksempel kan man da studere transportmønsteret for 
utvalgte næringssektorer. I denne rapporten presenteres transportmønstre for enkelte 
sektorer (oljesektoren, fiskerisektoren, dagligvaresektoren, m.fl.) uten at man går i detalj om 
dette.

15 Vegkantintervjuene gjennomført i årets undersøkelse ble gjennomført våren 2018 mot høsten 2012 i forrige 
kartlegging. Offisiell transportstatistikk er kun tilgjengelig til og med 2017, og derfor er årsstatistikker 
sammenlignet 2017 mot 2012.



GODSTRANSPORT I ROGALAND 2018
RAPPORT

side 107 av 121

 Viktige enkeltspørsmål om transportnæringen er også kartlagt, og muliggjør separate 
undersøkelser om transportselskaper, døgnhvileplasser, motorens euroklasse, 
volumutnytting m.m.

7.3.Utvikling i demografi og næringsliv i Rogaland og Sunnhordland 
Utviklingen i demografi og næringsliv på Vestlandet, og i Rogaland spesielt, har naturligvis betydning 
for den samlede godstransporten i fylket. Samtidig påvirkes også godstransporten i Rogaland av 
utviklingen ellers i landet, og også utenfor landegrensene. Mens omfanget av importen til fylket vil 
avhenge av befolkningsutviklingen og deres kjøpekraft16, er eksporten fra fylket påvirket av faktorer 
som oljepris, valutakurser og den økonomiske utviklingen hos våre handelspartnere, og utviklingen i 
resten av landet. 

Rogaland og Sunnhordland samlet sett har hatt en vekst i folketallet i perioden fra forrige 
undersøkelse til 2018. Fra inngangen til 2013 til 2018 har folketallet i fylket økt med nær 23 000.17 
Veksten har vært sterkest på Jæren, med en prosentvis vekst på 6,5 % på Sør-Jæren og 5,3 % på 
Nord-Jæren i perioden 2013 til 2018. Samtidig har den årlige veksten i alle regionene i fylket gått ned 
fra 2012/13 til 2017/18.

I samme periode har investeringsnivået innenfor blant annet utvinning og rørtransport gått noe ned, 
mens andre deler av næringslivet har hatt økt aktivitet (se kapittel 2). Samlet har godstransporten til 
og fra Rogaland målt i antall tonn økt fra rundt 7.300.000 tonn i 2012 til 8.400.000 i 2017 (ekskl. 
bulktransport på sjø).

7.4. Volum, godsstrømmer og transportmiddelfordeling

Utviklingen i godsvolum i regionene Sør-Rogaland, og Sunnhordland og kan kort oppsummeres i 
følgende punkt:

 I Sør-Rogaland har det vært en økning i godstransport målt i tonn fra 2012 til 2017.
 I Sunnhordland og Haugalandet har det også vært en økning i godstransport målt i tonn fra 

2012 til 2017, med et «hopp» fra 2014 til 2015.
 I Sør-Rogaland er det en stabil utvikling i andel gods på sjø, bane og veg. Andelen 

godstransport på fly er også stabil, men marginal.
 I Sunnhordland og Haugalandet er det en stabil utvikling i andelen på sjø og veg.

7.5. Utviklingstrekk med betydning for godsstrømmer, retningsbalanse og 
transportmiddelfordeling 

Forventet vekst i folketall i Rogaland framover er betydelig lavere enn den veksten som har vært i 
årene fram mot 2012. Dette er en utvikling som henger sammen med vekst i næringsliv og 
sysselsetting i landsdelen, der spesielt nedgangen i oljepris og dermed oljerelaterte næringer har gått 
nedover de siste årene. Til tross for at man nå er tilbake i en situasjon med vekst, er det ikke ventet 
at denne vil komme opp igjen på samme nivå som den var for bare seks år siden. I tillegg til 
utviklingen i næringslivet, som påvirker både næringsstruktur, inntektsnivå og flyttemønster i 
regionene på Vestlandet, og dermed det totale godsvolumet inn og ut av landsdelen, er det flere 
utviklingstrekk som har betydning for organiseringen av godstransporten. 

I tabellen nedenfor oppsummeres noen av de sentrale utviklingstrekkene avdekket i dybdeintervju 
og hvordan disse kan tenkes å påvirke godsstrømmer, retningsbalanse og transportmiddelfordeling 

16 Som igjen blant annet avhenger av valutakurser og importert inflasjon.
17 Inklusiv Sunnhordland. Den absolutte folketallsveksten i Rogaland var i samme periode nær 21.500.
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for godstransporten på Vestlandet. Dette er vurderinger av de forholdene isolert sett. Det vil si at 
andre forhold eller endringer kan ha større betydning for den totale utviklingen.

Tabell 7-1: Mulige virkninger av utviklingstrekk for godsstrømmer og retningsbalanse, og transportmiddelfordelingen på 
Vestlandet. Oppsummering basert på informasjon fra dybdeintervju med ulike aktører. 

Utviklingstrekk Mulige virkninger for 
godsstrømmer og retningsbalanse

Mulige virkninger for 
transportmiddelfordeling

Flere og mindre forsendelser Mindre lagerhold lokalt gir økt 
etterspørsel etter transport med 
kort ledetid, god punktlighet og 
regularitet. Dette vil bidra til økt 
etterspørsel av vegtransport på 
bekostning av bane- og sjøtransport.

Økt politisk fokus på 
samferdsel og infrastruktur

Utbedring av veginfrastrukturen 
langs Vestlandet og mellom 
Vestlandet og Østlandet kan 
forsterke virkninger av sentraliserte 
lager, og mer transport øst-vest.

Økte investeringer på 
veginfrastruktur vil vi 
vegtransporten en fordel, men økte 
bompenger kan samtidig gi noe 
høyere kostnader for vegtransport. 
Utbedring av veginfrastrukturen vil 
samtidig gi jernbane- og 
havneterminalene et større omland.

Redusert tilgang på sjåfører Vanskeligere tilgang på sjåfører kan 
gi andre ruter for gods til og fra 
Vestlandet dersom sjøtransport 
benyttes i større grad.

Vanskeligere tilgang på sjåfører kan 
gi redusert transporttilbud på 
vegtransport, og gi en økende andel 
bane- og sjøtransport.

Roro-transport eller 
konteiner-transport

Muligheter for roro-transport i 
tillegg til konteinertransport gir 
sjøtransporten mer fleksibilitet, og 
styrket konkurransefortrinn mot 
andre transportformer.

Økt kostnadsfokus i 
oljebransjen og vekst i 
import av konsumvarer

Vekst i import av konsumvarer 
bidrar til en skjev retningsbalanse, 
der ,er gods kommer inn til 
Vestlandet enn det som 
transporteres ut.

Teknologisk utvikling Mer miljøvennlige biler og tilgang til 
landstrøm gir muligheter for 
sjøtransporten og vegtransporten å 
møte strengere kundekrav når det 
gjelder utslipp. 

Lagerstruktur Mer sentralisert lagerstruktur på 
Østlandet og i utlandet gir en større 
andel av gods til Vestlandet på veg 
eller jernbane og kan bidra til en 
skjevere retningsbalanse

Mer sentralisert lagerstruktur på 
Østlandet og i utlandet svekker 
mulighetene for økt andel 
sjøtransport til Vestlandet.

Kabotasje på veg Lavere kostnader for langtransport 
på veg kan gi økt transport til og fra 
Vestlandet via Østlandet.

Lavere kostnader for langtransport 
på veg kan gi økt markedsandel for 
vegtransporten.
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7.6. Potensial for overføring av gods til sjø og/eller bane

En sentral problemstilling i prosjektet er hvilket potensial det er for overføring av gods fra 
vegtransport til sjø- eller banetransport. 

7.6.1. Godsstrømmer med konkurranseflate bil-bane
Med utgangspunkt i vegkantintervjuene er det mulig å foreta 
en opptelling av hvor mye gods som i dag transporteres 
parallelt med jernbanen. Det er spesielt interessant å studere 
varer som har sitt opprinnelsessted nær en kombiterminal på 
jernbanen, og som samtidig har leveringsadresse nær 
godsterminalen i andre enden av en lang banestrekning. 
Transportoppdrag som oppfyller disse kriteriene, men som i 
dag kjøres på veg, kan være aktuelle for jernbanetransport, 
dersom pris- og leveringsvilkår er konkurransedyktige og 
godset egner seg for transport på bane. Vi har studert 
transportoppdrag på følgende strekninger, avgrenset til 50 km
18 distribusjon/tilbringeravstand til/fra jernbaneterminalene:

 Ganddal – Alnabru
 Nygårdstangen – Alnabru
 Åndalsnes – Alnabru

Vegkantintervjuene viser at det i 2017 ble kjørt 3,0 mill. tonn 
med bil i disse definerte fra-til mønstrene19. Til sammenligning 
kjøres det 2,2 mill. tonn på jernbane i de tre korridorene i dag. 

Figur 7-1: Undersøkelse av 
transportoppdrag som i dag går parallelt 
med jernbanen til/fra de største 
byområdene på Vestlandet: Ganddal-
Oslo, Bergen-Oslo og Åndalsnes-Oslo

Av Tabell 7-2 kan vi lese at jernbanen i gjennomsnitt har en markedsandel på 42% i de korridorene 
mellom øst og vest der både bil og bane er aktuelt. Dette er en noe høyere bane-andel enn det som 
fremkommer av den samlede trafikken til og fra Vestlandet (Asplan Viak og NORCE, 2018). Tabellen 
viser også at Nygårdstangen – Oslo har det største omfanget av biltransport, og samtidig den høyeste 
andelen på bane.

Tabell 7-2: Transport på veg og bane langs utvalgte korridorer. Kilder: Vegkantintervju 2018 og data fra terminaloperatørene
Transport på veg

(tonn i 2017)
Transport på bane

(tonn i 2017)
Jernbane-andel ifht. 
alt landbasert gods

Ganddal – Alnabru
Nygårdstangen – Alnabru
Åndalsnes – Alnabru

940.000
1.255.000

777.000

809.000 
 1.216.000 

 155.000

46 %
49 %
17 %

SUM 2.972.000 2.180.000 42 %

Mellom hele Vestlandet og hele Østlandet (inkludert utlandet) transporteres det totalt 8,5 mill. tonn 
på veg (retningsbalansen vest/øst er 56/44). Dette betyr at 65% av vegtransporten øst-vest skjer 

18 Distribusjon/tilbringeravstanden på 50 km er valgt ut fra erfaringer fra varestrømsanalyse i Bergensregionen. 
Ulike typer gods påvirkes i varierende grad av distribusjon/tilbringeravstanden. Post/samlast har et videre 
nedslagsfelt enn 50 km, mens partilaster gjerne er mer konkurranseutsatt for vegtransport – også på avstander 
mindre enn 50 km fra terminal. Som et gjennomsnitt er det valgt å bruke 50 km.  
19 I opptellingen av antall transportoppdrag mellom de nevnte storbyene er det ikke tatt med transporter til/fra 
utlandet som går via Oslo.
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mellom steder der jernbane er lite aktuelt (langt til nærmeste jernbaneterminal, i den ene eller andre 
enden av transportoppdraget).

Det vil alltid være behov for den fleksibiliteten og de spesialtilpassede løsningene som 
vegtransporten kan tilby. Kun en del av dagens transport på veg langs de aktuelle strekningene vil 
derfor være potensial for overføring fra veg til bane. Nedenfor blir næringssektorene post/samlast og 
annen varehandel undersøkt spesielt, men også gods for dagligvaresektoren har en tydelig 
konkurranseflate bane-bil. Asko, Rema 1000, Coop, Ringnes og Tine er eksempler på store brukere av 
banetransport. 

670.000 tonn av godset som transporteres med bil mellom storbyregionene, er av typen 
post/samlast og annen varehandel. Dette er transportoppdrag som har størst tilbøyelighet for å 
kunne bli overført til tog (speditørene satser spesielt på dette markedet), men pris- og 
leveransevilkårene må selvsagt være konkurransedyktige. Forutsatt at alt av post/samlast og annen 
varehandel langs de tre strekningene ble overført, ville banebasert gods økt med 31%. 

Hvis vi kun konsentrerer oss om varetypen post/samlast på lastebil i disse korridorene, utgjør dette 
370.000 tonn, dvs. en økning i godstransport på bane langs de tre korridorene på 17%, dersom alt ble 
overført til tog. 

Barrierer til hinder for mer transport på bane
Langt fra alle disse parallelle varestrømmene representerer er realistisk potensial i dag. Grunnen til at 
vegtransport i dag velges på disse oppdragene kan være mange, men det som hyppigst blir nevnt i 
dybdeintervju med aktørene (se kapittel 6), er følgende:

- Fleksibilitet
- Leveringstidspunkt/ ledetid

o Bruker for lang tid på Sørlandsbanen – gir uheldige virkninger mhp ledetid m.m.
o Trenger flere krysningsspor 
o Bedre kapasitet på Nygårdstangen (gjelder tidlig morgen)
o Bedre ledetid Stavanger
o Tidsluker for levering må være tilpasset etterspørselen i markedet (levering tidlig 

morgen)
- Framføringssikkerhet

o Transportører på bane må kunne gi garantier om alternativt transport i tilfelle 
uventede hendelser på banen. (Blir viktigere med mindre bruk av lager, og kanskje 
spesielt for ferskvare)

- Rammevilkår og regelverk
o Lave kostnader på vegtransport (avgiftsnivå og kabotasje) 
o Investeringer i bedre veginfrastruktur

For Ganddal og Sørlandsbanen er det i dybdeintervjuene trukket fram at jernbaneterminalen på 
Ganddal er moderne og en god terminal, men at utfordringer med ledetid og framføringssikkerhet på 
Sørlandsbanen fører til at jernbanetransport mellom Rogaland og Østlandet likevel ikke er så 
attraktivt (se også kapittel 6). 

Næringer med potensial for mer transport på bane
I utgangspunktet er det ikke næringstypen som er avgjørende for om bane er et aktuelt 
transportmiddel eller ikke. Faktorer som derimot har betydning, er:

 Lasten må være egnet til transport i container, vekselflak eller semihenger – for effektiv 
omlasting på en kombiterminal. 

 Også andre lasttyper er aktuelle, men krever da at en spesielt tilrettelagt vognlastterminal 
finnes, og at godsvolumet er stort (tømmertransport og biltransport er eksempel på dette). 
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 Sender og mottaker må ha en gunstig lokalisering med kort avstand fra jernbaneterminal. 
Det er imidlertid mulig å samordne utkjøringen til mange mottakere, slik at også lengre 
distribusjonsavstander er aktuelle for banetransport. For eksempel sendes dagligvarer fra 
Østlandet like til Nordfjord via Bergen med tog, og distribueres derfra sammen med annet 
gods i samme retning. 

 Bransjer med faste leveransemønstre er lettest å finne konkurransedyktige priser for. 
 Varer som ikke krever «just in time delivery» har potensial for å få gode priser 
 Avstanden mellom avsender og mottaker (tog er lite konkurransedyktig på avstander kortere 

enn 300 km)

7.6.2. Godsstrømmer med konkurranseflate bil-båt
Parallelle varestrømmer – varestrømmer som i dag går på veg, men muligheter finnes på sjø

Det er først og fremst godstransport av følgende lastetyper som har en konkurranseflate bil-båt:

- Konteinere
- Annet stykkgods
- Godshengere/semihengere

Med utgangspunkt i datagrunnlaget samlet inn om vegtransporten er det utfordrende å identifisere 
konkrete varestrømmer med potensial for overføring til sjø. Her har vi i stedet synliggjort omfanget 
av noen parallelle varestrømmer – uten å vurdere overføringsmulighetene. Dette gjelder 
godstransport langs kysten, og mellom Vestlandet og Europa. 

Sjøtransportens andel av godstransport til og fra Vestlandet er i dag på rundt 44 prosent. I 2017 ble 
det transportert rundt 7,6 millioner tonn til og fra Vestlandet (Asplan Viak og NORCE, 2018). Av dette 
bestod ca. 30 %, eller 2,3 millioner tonn, av lastetypene konteinere, annet stykkgods og 
godshengere/semihengere, som også har en konkurranseflate mot veg20. 

Varestrømmer som i dag går på veg, og som representerer teoretiske potensial for å flyttes over på 
sjø, er oppsummert i Tabell 7-3.21 

20 Lastetypesammensetningen er beregnet med utgangspunkt i detaljert havnestatistikk for enkelte av 
stamnettshavnene, noe som ikke alle havnene kunne skaffe til veie. 
21 Omfanget av vegtransport er hentet fra varestrømsdiagrammene ved intervjustedene i kap. 3, bortsett fra 
varestrøm
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Tabell 7-3: Varestrømmer som i dag går på veg, parallelt med muligheter for sjøtransport.
Intervju-
sted

Varestrøm Godsmengde 
på veg i 2017 
med 
mulighet for 
sjøtransport 
(1000 tonn)

Ant. 
trailere 
pr dag22

Andel av 
totaltrafikken 
på 
strekningen

1a Bg.regionen - Utlandet (Mortavika-Arsvåg)  62  16 3 %
1b Hordaland - Utlandet (ved Håbakken)  268  69 19 %
1c Hordaland-Utlandet (ved Brimnes)  26  7 9 %
1d Bg.regionen/Hardanger-Utland (Liamyrane)  86  22 8 %

Bergens-
regionen

1e SUM: Bergensregionen - utlandet  442  113 9 %
2a Bergensregionen – Sør-Rogaland  543  139 35 %
2b Nord for Bergensregionen – Sør-Rogaland  302  77 19 %

Halhjem-
Sandvik-
våg 2c SUM: Bergensregionen og nordenfor – Sør-

Rogaland
 844  216 54 %

3a Ålesundsregionen – sør for Sognefjorden  149  38 17 %
3b Nord for Romsdalsfjorden – sør for Sognefj.  195  50 22 %

E39
Festøya-
Solevågen 3c SUM: Ålesundsregionen – Bergensregionen 

og sørover
 344  88 39 %

4a Nordfjord og Sunnmøre – utlandet  259 66 18 %
4b Nordmøre og Romsdal – utlandet  56  14 4 %

E136 
Horgheim

4c SUM: Nordfjord, Sunnmøre, Nordmøre og 
Romsdal – utlandet

 315  81 21 %

5a Nord for Boknafjorden – utlandet  142 36 5 %
5b Ryfylke – utlandet  113 29 4 %
5c Stavanger – kontinentet  159 41 6 %
5d Jæren – utlandet  173 44 6 %

E39
Kross-
moen

5e SUM: Rogaland og nordover – utlandet 587  151 21 %
Vestlandet 6 Mellom Vestlandet og Europa 84023 215 10%

Varestrømmene nr 1e er sammensatt av alle varestrømmene mellom Bergensregionen og 
kontinentet, både strømmene som går sørover E39, og østover via de tre fjellovergangene. Samlet 
sett representerer de et potensial for sjøtransport mellom Bergensregionen og kontinentet. 

Varestrøm nr 2a og 2b, samt summen av disse i nr 2c, representerer et potensial for «godsferge» 
mellom Stavanger og Bergen.

Varestrøm nr 3a og 3b, samt summen av disse i nr 3c, representerer et potensial for «godsferge» 
mellom Bergen og Mørekysten

Varestrøm nr 4a og 4b, samt summen av disse i nr 4c, representerer et potensial for direkte 
sjøtransport mellom Mørekysten og kontinentet. 

Varestrøm nr 5a – 5d, samt summen av disse i nr 5e, representerer et potensial for direkte 
sjøtransport mellom Rogaland og kontinentet. 

Varestrøm nr 6, mellom Vestlandet og Europa (inkluderer varestrøm nr 1e, 4c og 5e): 
Statistikken fra vegkantintervjuene viser et godsvolum på veg til og fra Vestlandet i dag på 840.000 
tonn, som går direkte fra/til land og som har potensial for sjøtransport. Dette utgjør rundt en 
tiendedel av de totale varestrømmene på veg mellom Vestlandet og Europa. Denne varestrømmen er 
beskrevet mer inngående nedenfor med utgangspunkt i data fra vegkantintervjuene.

22 Beregnet med opplysninger fra vegkantintervjuene, dvs. en gjennomsnittlig vekt på 15 tonn pr lastebil
23 Her er det benyttet en enkel oppskalering til årsverdier, ikke basert på ÅDT-verdier.
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Varestrømmer mellom Vestlandet og Europa
For en forenklet omfangsvurdering av potensialet i dagens vegtransport studerer vi her all 
godstransport til/fra utlandet, med unntak av Sverige24. Mellom Vestlandet og Europa (ekskl. Sverige) 
ble det registrert 4600 tonn gods fraktet med lastebil i løpet av de to undersøkelsesdagene. Dette 
fordeler seg som vist i figuren nedenfor. 

Figur 7-2: Antall tonn fraktet til/fra utlandet med lastebil i undersøkelsesperioden på 48 timer. Oppskalerte tall til årsverdier 
for de enkelte varestrømmer finnes i regionkapitlene. Kilde: Vegkantintervju 2018

Mellom Europa og Rogaland/Sunnhordland ble det registrert 1900 tonn med lastebiltransport i løpet 
av de to undersøkelsesdagene (10% Ryfylke, 31% Stavanger/Sandnes, 21% Jæren, 2% Dalane og 36% 
Sunnhordland). Dersom absolutt alt av denne registrerte vegtransporten ble flyttet til sjø, vil det bety 
en økning på 13% ifht. dagens sjøvolum til Rogaland/Sunnhordland. For vegtransporten ville det bety 
en nedgang på 26% i transportvolum (vekt), noe som tilsvarer ca. 28.000 færre trailere på veiene 
til/fra Rogaland/Sunnhordland per år. I praksis er det selvsagt lite realistisk å flytte så mye av 
vegtransporten til sjø.

Både import- og eksportstrømmer til/fra Vestlandet går i stor grad via omlastingssteder på Østlandet. 
Det vil si at avsender/destinasjonssted som er oppgitt i intervjuene, ofte er lager/terminal i Oslo eller 
i området rundt Gardermoen. Det reelle tallet for godstransport mellom kontinentet og Vestlandet 
er derfor langt høyere, men vegkantintervjuene gir ikke fullstendige svar i denne sammenheng.

En eventuell overføring til sjøtransport vil måtte medføre en stor omlegging av hele virksomhetenes 
logistikk, som også inkluderer endring i lagerstruktur. Noen aktører i dybdeintervjuene har for 
eksempel pekt på muligheten av å forsyne Vestlandet med varer direkte sjøveien fra Hamburg og 
Nederland – heller enn at alle varer transporteres via nasjonale lagre i Gardermoen-området. Det er 
imidlertid ikke gjort noe forsøk på å kvantifisere hvor stort et slikt potensial kan være, da 
datagrunnlaget som foreligger ikke er tilstrekkelig for å kunne gjøre det.

Potensialet for overføring av gods fra veg til sjø er sannsynligvis størst i de varestrømmene som i dag 
går via Osloområdets terminaler, og ikke i direktetransportene som er registrert mellom Vestlandet 
og kontinentet i Figur 7-2. Mange av disse direktetransportene er raske, fleksible trailere som går 
direkte frem til kunde, mens et overføringspotensiale må søkes blant transportoppdrag der 

24 For gods til/fra Sverige antas det at mesteparten av godset uansett vil velge veg som transportform fra/til 
Vestlandet.
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framføringstid ikke vektlegges så mye. Varetypesammensetningen i Figur 7-3 viser at eksportrettede 
transportoppdrag domineres av fisk (37% av totalt godsvolum til utlandet på undersøkelsesdagene). 
Fisk er en varetype som hevdes å være vanskelig overførbar til sjø, men på importsiden ser vi store 
innslag av varetyper som ikke er like sensitivt for framføringstid – blant annet varer til bygg- og 
anleggssektoren, som utgjør 31% av importgodset på veg.

 
Figur 7-3: Godsvolum i tonn med lastebil fra/til utlandet i løpet av 48 timer, fordelt på næringssektorer. Ikke oppskalert til 
årsverdier. Kilde: Vegkantintervju 2018

I den grad det finnes gods som er direkte overførbart til sjø, så vil det være mest knyttet til RoRo-
løsninger. Mye av potensialet handler derimot om gods som ikke er direkte overførbart, men at det 
må søkes løsninger som involverer hele logistikk-kjeden, med omlegging av lagerhold, forsyning- og 
leveransekjeder.

Barrierer til hinder for mer transport på sjø
Å endre etablerte forsynings- og leveransekjeder for aktuelle vareeiere, samlastere og transportører 
er tidkrevende, og vil normalt baseres på langsiktige, strategiske valg. Å ta steget over til en ny 
transportform (for eksempel fra vegtransport til sjøtransport) krever gjerne mye omstilling i store 
deler av virksomheten. Å gjennomføre en slik endring vil være avhengig av en forventning om 
framtidig transporttilbud, priser og rammevilkår. Se for øvrig kapittel 5, der det henvises til litteratur 
om dette.

Gjennom en rekke dybdeintervju er det pekt på flere barrierer for en enda større andel gods på sjø 
og bane på Vestlandet. I tillegg til vesentlige forskjeller mellom ulike næringsgrupper og godstyper, 
vil potensial for overføring avhenge av utviklingen i markedene (blant annet trender i etterspørsel, 
tyngdepunkt i markedet og teknologi), de rammevilkår ulike næringer opererer innenfor (som 
konkurranseforhold mellom transportformene), og geografi, lokalisering og fysisk infrastruktur.

Utfordringer som må løses for bedre å legge til rette for mer godstransport på sjø:

- Mer konsolidering av gods: Dette kan skje ved at havner samarbeider, eller at det blir færre 
havner, eller at nedslagsfeltet til hver havn utvides ved at det bygges bedre veier. Det er også 
et potensial i at vareeiere samarbeider, og oppnår en konsolidering av gods på den måten. Se 
for øvrig kart i Figur 7-4 over hvilke havner som i dag har anløp av konteiner- eller RoRo-skip, 
og som dermed kan være utgangspunkt for å bygge ut videre rutetilbud.
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- Tilrettelegging for RoRo: som er et vekstområde for short sea shipping, og for Base-Base 
trafikken. Dette er gjennomført ved flere baser langs kysten de siste årene.

- Transportoppdragene på sjø er lite strømlinjeformet, og involverer mange parter. 
Vegtransporten organiseres i stor grad av en enkelt aktør, mens en båttransport trenger 
bistand fra flere ulike aktører i hver ende av transportoppdraget: Speditør, havnevesen, 
rederi – og alle parter skal ha sin del av fortjenesten. Båttransporten oppleves gjerne som 
omstendelig og lite fleksibel – i motsetning til vegtransporten.

- Rammevilkår og regelverk:
o Redusert avgiftsnivå på hamner
o Fjerning av CO2-avgift på flytende naturgass (LNG) 
o Forutsigbarhet i rammevilkår trekkes av flere fram som vesentlig for å lykkes med 

nye typer satsinger. Insentivordninger som bare eksisterer en kort periode eller som 
uhensiktsmessig motvirkes av andre typer tiltak, skaper usikkerhet og hemmer 
aktører fra å satse på nye markeder.

Nettverk av havner for spredningsgods 
Det typiske «spredningsgodset» som 
har en konkurranseflate mot biltrafikk, 
er best egnet for skipstypene 
konteinerskip og RoRo-skip. Vi har 
derfor laget en oversikt som viser 
dagens havner som trafikkeres av 
denne type skip – se Figur 7-4. Kartet 
synliggjør et potensiale for at 
virksomheter i nærheten av havnene 
kan samarbeide om bedre rutetilbud 
på konteinerskip.

For regional nærskipstrafikk, og 
spesielt innenriks skipstrafikk med 
relativt lave transportvolum og korte 
transportdistanser, er skipene 
fleksible og kan ta flere typer last. 
Dette medfører at forskjellige 
skipstyper konkurrerer om de samme 
typer last. Spesialiserte skip er mest 
kostnadseffektive ved høy 
kapasitetsutnyttelse, mens 
kombinasjonsskipene tar flere typer 
last. Eksempler på skip som 
konkurrerer om de samme lastene er 
nevnt i Kystverkets utredning om 
utvikling i skipsstørrelser, motor- og 
drivstoffteknologi (Kystverket, 2015) 
og illustrert i Tabell 7-4. Det typiske 
«spredningsgodset» er i tabellen kalt 
forbrukervarer.

Figur 7-4: Havner på Vestlandet som har anløp av konteiner- eller 
RoRo-skip. Basert på Kystverkets skipsklassifisering, som gjør at enkelte 
store produksjonssteder med eksport på skip (f.eks Årdalstangen) ikke 
havner innenfor kategorien konteiner- eller RoRo. (kilde: Havbase.no). 
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Tabell 7-4: Virkeområder for de ulike skipstypene (Kystverket, 2015)
Skipstyper Tørr-bulk Pakket 

bulk, tre, 
og papir

Halv-
fabrikata, 
maskiner

Forbruker-
varer

Kjøle/ 
frysevarer

Passasjer

Bulkskip X
Stykkgodsskip X X X
Konteinerskip X X X
Kjøle-
fryseskip

X

RoRo (X) X X X
Ro-pax (X) X X (X) X
Cruise X
Passasjer X

De ulike skipstypene25 har ulike forutsetninger for å bidra til at gods overføres fra veg til sjø, slik det 
fremgår av tabellen nedenfor. 

Tabell 7-5: Muligheter for overføring fra vegtransport for ulike skipstyper
Skipstype Muligheter for overføring fra vegtransport
Oljetankere/kjemikalietankere/ 
produkttankere/gasstankere

NEI

Bulkskip NEI. Det er generelt lite omfang av bulktransport over lengre 
avstander på veg. Både våt- og tørrbulk er oftest knyttet til 
faste produksjonssteder som ligger nær 
utskipingsmuligheter med båt eller bane, og er derfor lite 
konkurranseutsatt for bil.

Stykkgodsskip JA – men i liten grad. Stykkgods som sendes på skip er ofte 
ukurant last for vegtransport, og sjøtransport har her et 
fortrinn. For resten av stykkgodset – som kan gå på vei – er 
det vanskelig å konkurrere mot lastebil, med mindre 
avsender og mottaker ligger spesielt gunstig til ifht. havn.

Konteinerskip JA. Aktuelt for såkalt «spredningsgods».
RoRo last JA. Aktuelt for såkalt «spredningsgods».
Kjøle-/ fryseskip NEI
Passasjerskip NEI
Offshore/supply skip NEI
Andre offshore service skip NEI
Fiskefartøy NEI

Hvilke næringer har potensial for mer transport på sjø?
Sjøtransport er egnet for virksomheter med store transportvolumer eller tung last. De sektorer som i 
praksis har et overføringspotensial, har følgende karakteristikker:

 Industrivirksomheter med tunge, store eller ukurante laster som er problematiske å frakte 
langs veg

 Ulike typer varehandel som ikke har krav om rask framføringstid
 Produksjonsvirksomheter som er lokalisert ved sjø, og som har tilgang til egen kai. 

25 Kystverkets skipstype-kategorisering legges til grunn
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Næringssektorene med mulig potensiale kan grovt deles i to typer:
 Virksomheter som ligger i nedslagsfeltet til konteinerhavner, og som har et transportbehov 

av såkalt spredningsgods –dvs. gods som ikke er låst til produksjonssted ved kaien. Denne 
type sjøtransport innebærer videretransport/tilbringertransport på bil mellom kai og 
vareeier. Linjerederiene vil være interessert i styrke ruteforbindelser til stamnetthavner med 
stort omfang av slikt spredningsgods. Deler av disse varestrømmene transporteres i dag på 
vei, og er den mest opplagte kandidaten å overføre til sjø.

 Produksjonsbedrifter som ligger ved sjø, og har tilgang til egen kai. Mange av disse 
virksomhetene er i praksis låst til båt som transportform, f.eks. gjelder dette ulike former for 
bulktransport – der produksjonsstedet ligger ved sjøen. Men noen sjønære 
produksjonsbedrifter bruker likevel i dag bil som transportform, ofte på grunn av fleksibilitet. 
Dersom volumet er stort nok26, kan disse bilbaserte produksjonsstedene ha en reell mulighet 
for å legge opp sjøbaserte forsyning- og leveranseruter. Et eksempel på dette er Ekornes-
fabrikken som i løpet av de siste årene har lagt om sitt leveransemønster totalt, og bidratt til 
å flytte rundt 11 vogntog per uke fra veg til sjø mellom Sykkylven og Europa. 27 I kraft av sin 
størrelse, var Ekornes-fabrikken et interessant stoppested for konteinerskip til/fra Ålesund.

Noen konkrete «mulighetsrom» som kan bidra til å flytte gods til sjø i tiden fremover:

1) Infrastruktur-tiltak:
Forbedring av tilførselsveier i havneomlandet kan utvide havnens kundegrunnlag, og føre til mer 
konsolidering av gods.

2) Samordnende initiativ fra næringslivet:
Kartet i Figur 7-4 synliggjør et potensial for at en aktør med store godsmengder kan arbeide for å 
få anløp av et linjerederi med konteinertransport. 

3) Ny terminalstruktur i utlandet:
Trenden med ytterligere sentralisering av store varelagre har ført til at enkelte konsern har 
flyttet sitt hovedlager ut av landet – til Sverige, Danmark og Nederland. At 
distribusjonsoppdragene i fremtiden kan komme til å skje fra kontinentet mot Norge, skaper 
muligheter for sjøtransporten – i større grad enn for jernbanetransporten. Alternative 
forsyningslinjer mellom Vestlandet og Europa er illustrert i Figur 7-5 og i Figur 7-6.

26 Hva som er stort nok volum for at et linjerederi finner det interessant å opprette en separat rute inn til kaien, 
vil variere. Produksjonsbedriften vil måtte forhandle med rederiet om hva som er mulig å få til av ruteopplegg, 
eventuelt i samarbeid med andre aktører i samme havn. Lokalisering av produksjonssted i forhold til 
eksisterende rutetilbud spiller en avgjørende rolle her.
27 http://www.mtlogistikk.no/artikler/ekornes-tar-sjoveien-med-schenker/382970 

http://www.mtlogistikk.no/artikler/ekornes-tar-sjoveien-med-schenker/382970
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Figur 7-5: Dagens terminalstruktur med store varelagre i 
det sentrale Østlandsområdet fremmer ikke bruken av 
sjøtransport til Vestlandet. En eventuell flytting av 
sentrallagre til kontinentet kan gi nye muligheter.

Figur 7-6: Alternativet til sentrallagre på Østlandet er at 
dagens direkteruter til kontinentet rendyrkes. Kartet viser 
dagens direkteruter for sjø- og vegtransport mellom 
Vestlandet og Europa. 

4) Base-base-trafikken langs Vestlandet:
Alle base-terminalene på Vestlandet har satset på utbygging av Ro-Ro kaier, som har vært en 
forutsetning for å kunne tilby sjøtransport av offshore utstyr som skal flyttes mellom basene. 

5) Et stadig økende miljøfokus, med vedvarende politisk press på vegtransporten i Europa, og 
tilhørende avgiftsnivå – kan representere en mulighet for alternative framføringsmåter. EU-
programmet «Motorways of the Seas» kan i denne sammenheng være et finansierings-
instrument for nærsjøfart/short sea shipping. 

6) Vanskeligere tilgang på sjåfører i Europa kan gi andre ruter for gods til og fra Vestlandet dersom 
sjøtransport benyttes i større grad. Vanskeligere tilgang på sjåfører kan gi redusert 
transporttilbud på vegtransport, og gi en økende andel bane- og sjøtransport.

7) Nordøst-passasjen kan bli aktuell som transportveg for gods fra Kina til Europa, ettersom 
havområdene nord for Russland de siste årene har blitt isfrie større deler av året. Det første 
konteinerskipet fra MAERSK gikk denne ruten som en forsøksseilas i september 2018, men det er 
ennå store spørsmål rundt den kommersielle lønnsomheten ved å velge denne veien. Dersom 
dette likevel skulle bli utvikles som en mer trafikkert rute, ligger havnene på Vestlandet gunstig 
til, med tanke på å ta imot gods til Skandinavia. 

https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime/motorways_sea_en
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VEDLEGG – SPØRRESKJEMA TIL VEGKANTINTERVJU



 Godsundersøkelsen på Vestlandet 2018 
 

 
På vegne av Statens Vegvesen Region Vest og Fylkeskommunene gjennomfører Asplan Viak og IRIS intervjuer med lastebilsjåfører over 
en 48-timersperiode på ferjesamband og kontrollstasjoner på Vestlandet. Formålet med undersøkelsen er å skaffe en bedre oversikt over 
godstrafikken til, fra og internt på Vestlandet, samt identifisere forhold som skaper flaskehalser for næringstransporten og hvor det er behov 
for flere døgnhvileplasser. Resultatene er et viktig grunnlag for å legge bedre til rette for effektiv, miljøvennlig og sikker godstransport.   
 
Det er frivillig å delta, og svarene fra undersøkelsen vil utelukkende benyttes til forskningsformål. Følgelig vil all resultatformidling 
anonymiseres, slik at det ikke er mulig å spore svarene tilbake til lastebilsjåfør eller transportselskap.     
 
Da undersøkelsen pågår kontinuerlig i 48-timer vil de fleste inviteres til å delta flere ganger i løpet av denne perioden. Om du allerede har 
deltatt i undersøkelsen for samme transportoppdrag ber vi deg opplyse intervjuer om dette. Har du losset/lastet i mellomtiden ønsker vi at 
du deltar i undersøkelsen på ny. 
 

1.a Dagens 
dato: 
 

 
18. April 2. Hva er kjøretøyets 

nasjonalitet? 
  (FOR EKSEMPEL NORGE = N) 

3. Hva heter transportselskapet du kjører 
for? 

 19. April 

 20. April 
 

  
 

1.b Tidspunkt 
for svar: ,

 

4. Kjøretøyets registreringsnr.? 
  TRE SISTE SIFFER 

 

 
 
5. Hvilken type kjøretøy er dette? 

 
 Semitrailer  Vogntog  Lastebil u/tilhenger  Annet:  

 

Spørsmål om transportoppdraget 

 
6. Startsted for turen: Hvor ble bilen lastet/hvor ble lastet vogn hentet opp? (nærmeste sted = kommune, 

tettsted eller lignende; dersom utland, noter land i tillegg til sted) Hvis tomkjøring, oppgi stedet du 
losset sist/stedet du startet fra 

Land (tre første 
bokstaver): 

  

 
  

 
7. Målpunkt for turen: Hvor skal bilen losses/vogn settes fra? (nærmeste sted = kommune, tettsted eller 

lignende; dersom utland, noter land i tillegg til sted) Hvis tomkjøring, oppgi stedet du skal laste eller 
sette fra deg kjøretøyet 

Land (tre første 
bokstaver): 

  

 
 
8. Hva er kjøretøyets lengde? 9. Hva er lastens vekt (netto)? 10. Hva er lastens volumutnytting? 

 
,

 
meter  ,

 
tonn  

 
prosent 

 
11. Hvilke varer transporterer du?     
   

 
12. For hvilken næringssektor er transportoppdraget? 

 
 Jordbrukssektoren  Skogbrukssektoren  Fiskerisektoren  Bergverkssektoren 

 
 Oljesektoren  Bygg og anleggssektoren  Matvareindustri  Annen industri 

 
 Dagligvaresektoren  Annen varehandel  Post/Samlast  Tomkjøring 

 
 Annen sektor, hvilken:      Vet ikke 

 
13. Er dette kjøle-/frysetransport, transport av farlig gods eller 

spesialtransport?  Kjøl/frys  Farlig gods  Spesialtransport 

 
14. Hvilken type sted laster og losser du på denne turen?  

  
Samlast 
terminal 

Jernbane 
terminal 

Havne 
terminal 

Produksjons 
sted 

Butikk Oljebase Lager Annen type sted: 

 
Laste-

/hentested         

 
Losse-

/leveringssted         

 



15. Er dette transportoppdraget del av en distribusjonstur? 16. Hvor lang tid tar denne turen? 

 

 Ja  Nei    ,
 

Timer 

 
17. Hvor ofte gjennomføres dette transportoppdraget? 

 
 4 ganger i uken eller mer  2-3 ganger i uken  1 gang i uken  2-3 ganger i måneden 

 
 1-4 ganger i kvartalet  Sjeldnere  Første gang  Vet ikke 

 
18. Hvilken typegodkjenning har motoren? (Motorens Euroklasse) 

 
 Euro 6  Euro 5  Euro 4  Euro 3 eller lavere  Vet ikke 

 
19. Hvor hadde du siste døgnhvile? 

 Hjemme  
Annet sted, 
hvor: 

 

       
 Hvor skal du ha neste døgnhvile? 

 Hjemme  
Annet sted, 
hvor: 

 

 
20. Har du opplevd flaskehalser (dårlig flyt i 

trafikken, dårlig vegstandard, etc.) på 
strekningen du nå kjører? 

 Nei  Ja, hvor:  

 

Rutevalg – Skal kun besvares for de som har mottatt skjemaet i Sogn og Fjordane eller ved kontrollstasjon i Hordaland 

 
21. Hvis aktuelt: Hvilket rutevalg tar du videre eller hvilket rutevalg har du tatt? (VELG RIKTIG KART, OG KRYSS AV FOR RUTEVALG) 

 E39 Anda-Lote: E39 Førde: E39 Kjøs bru/ Hornindal: 

 

 

  

 E16 Håbakken (Lærdal): Rv 7 Brimnes: E134 Røldal: 

 

 

 

 

Denne delen fylles ut av de som deler ut skjema 

 
A. Har du deltatt i denne undersøkelsen tidligere? 

 
 Nei (gå til begynnelsen av skjemaet)  Ja    

 
B. Har du lastet eller losset bilen etter sist gang du deltok i undersøkelsen? 

 
 

Ja - da vil vi gjerne at du 
svarer for denne turen også  Nei, hvor svarte du sist?  

 
C. Grunn for ikke fullført intervju (Fylles kun ut dersom intervju ikke blir fullført)? 

 
 Sjåfør vil ikke delta  Ikke tid  Språkproblemer  Har svart tidligere for samme transportoppdrag 

 


