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Sammendrag 
Prosjektet «Utviklingstiltak og implementeringsscenarier for reduserte transportkostnader» har hatt som 

mål å skape en oversikt over mulige kostnadsreduserende tiltak for transport av tømmer på vei og jernbane. 

Resultatene presenteres på en slik måte at den gradvise utviklingen av infrastrukturen legger rammene for å 

kunne ta i bruk et stadig mer effektivt transportsystem og samtidig legge til rette for mere rasjonelle 

virkesstrømmer. I takt med dette utvikles den operative transportstyringen slik at transportressursene 

utnyttes optimalt. 

Infrastruktur For jernbane var det modellert transportkostnader fra skog til industri for to ulike 

mottakergrupper. Analysene viser kostnadsbesparinger på opp mot tre prosent for utvikling av selve 

terminalnettverket, og opp mot åtte prosent for elektrifisering (av grunnbeløpet på 125-150 kr/m3). Disse 

innsparingene gjelder for hele transportsystemets totalvolum. Innsparingene for terminal-spesifikke 

nedslagsområder er større. Økt kapasitet på hovedterminalene med tilhørende elektrifisering, gir også en 

mer robust løsning for bedre å møte fremtidige endringer i etterspørsel.  

Valg av material For jernbanetransport av tømmer fylles lasteprofilen før boggi-vognenes tillatte akselvekter 

overstiges. I så fall vil en utvidet lasteprofil kunne senke kostnadene for selve videretransporten med opp 

mot 20 prosent (av grunnbeløp på 70-80 kr/m3), og der lokomotivets trekkraft ikke er begrensningen. Til 

sammenligning oppnår ofte 24/60 tømmerbiler maksimal bruttovekt før lasteprofilen er fullt utnyttet. I den 

forbindelse vil den pågående oppskrivingen av tillatt bruttovekt på vei fra 56 til 60 tonn (av grunnbeløp på 

50-70 kr/m3) gi en kostnadssenkning på opp mot ni prosent. En ytterligere økning av bruttovekten for 24 m 

tømmervogntog (opp til ni aksler) vil kunne gi en ytterligere innsparing på opp mot ti prosent, forutsatt 

ferskt virke med lengder som gir høg utnyttelse av lasteprofilen.  

Generelt sett kjørte transportører med større andeler 60 tonn bruttovekt i større grad til terminal eller kai. 

Transportører med større andeler 50 tonn bruttovekt hadde oftere sagbruk som destinasjon. Disse hadde 

også oftere fast kran på sine biler. Transportører med avtakbar kran kjører oftere direkte til 

treforedlingsindustrien. Tidstrender viser at det siden 2010 har vært en økende spredning i motorstyrke for 

nyregistrerte tømmerbiler. Og det er ofte biler med fast kran som velger de største motorene (over 700 hk). 

For disse transportørene gjelder også en trend med lavere egenvekter, først og fremst på grunn av lettere 

tilhengere. Ytterligere senkning av egenvekt kan redusere kostnadene med opp mot 1 prosent, mens full 

utnyttelse av avtakbar kran potensielt kan gi kostnadsreduksjoner på opp mot fem prosent. 

Virkesstrømmer  De potensielle innsparinger for samordning av mottakeres respektive virkesstrømmer 

(fangstområde) varierte mellom delstudiene. I en delstudie var den potensielle reduksjon av totalkostnader 

marginal (4 prosent). I en annen delstudie kunne samording gi en reduksjon av totalkostnader med opp til 11 

prosent, men dette tiltaket krevde spesielle restriksjoner for å unngå økte transportkostnader for en av 

partene. I den tredje delstudien hadde mottakerne tydlige kryssstrømmer (forbi hverandre), og potensial for 

gjensidige innsparing, med reduserte totalkostnader opp mot 10 prosent. Disse potensielle 

kostnadssenkningene gjelder for hele volumet per sortiment. Innsparingen var større for de virkesstrømmer 

som ble endret. Prosent kostnadssenkning ses også i forhold til respektivt grunnbeløpet for veitransport (50-

70 kr/m3) kontra  kombinerte transporter (125-150 kr/m3). 

Operativ transportstyring Transportørenes årlige transportvolum følger transportforutsetningene, noe som 

reflekteres av km kjørt per levert m3. Færre km per m3 er forbundet med en høyere andel av last kjørt med 

60 t bruttovekt, men også til gjennomsnittlig transportavstand og redusert andel tomkjøring. 

Gjennomsnittsbilen kjørte 8 prosent færre km enn den skulle uten returer, og variasjonen mellom 

transportører indikerer en potensiell kostnadssenkning på opp til 5 prosent. Driftsresultatet varierte mye 



                                                                                                           

3 
 

mellom transportører. Transportører med høyest driftsresultat hadde også oftest flest laster med 60 t 

bruttovekt. Transportører med høyere driftsresultat hadde dessuten ofte en større andel av kostnadene 

knyttet til avskrivning og lavere kostnader knyttet til selve driften. 

Muligheter for kostnadsreduksjoner som er nevnt ovenfor varierer mellom 1 og 20 prosent. Den pågående 

utvikling av infrastrukturen muliggjør relative store besparingene gjennom blant annet større lasteprofiler 

for jernbanevogner og flere aksler på tømmervogntog. I visse områder er det mulighet for umiddelbare 

besparinger gjennom koordinering av virkesstrømmer mellom aktører, og mulighet for høyere utnyttelse av 

returer mellom disse. 

Prosjektets mål 
Prosjektets hovedmål har vært å kartlegge et utvalg potensielle utviklingstiltak for kostnadsreduksjoner i 

tømmertransporten fra skog til industri, inkludert implementeringsscenarioer. Prosjektets arbeid ble 

organiserte i tre faser. Fase I: Enkel kartlegging av transportforutsetninger for å få en oversikt over 

langsiktige og kortsiktige tiltak. Fase II: Modellering av potensielle/mulige kostnadsreduksjoner for 

prioriterte tiltak, inkludert vurdering av gjennomføringsmuligheter hos interessentene. Fase III: Dybdestudie 

av visse utviklingsspørsmål fra Fase I og II.  

I teksten under er de ulike delstudier samlet innen følgende tema: transportstyring, biltransport, 

jernbanetransport og virkesstrømmer. 

Gjennomførte studier 
Fase I bestod av fire delstudier. Av disse ble jernbanetransport valgt ut til en fordypingsstudie i Fase II. Fase 

III bestod av ytterligere fire delstudier for både tømmerbiltransport og jernbanetransport (Tabell 2).  

Alt datainnsamling ble gjennomført med garanti om anonymitet.  

Tabell 2. Gjennomførte delstudier i Fase I, II og II. 

Tema Fase I Fase II Fase III 

Transportstyring Kartlegging av rutiner i 
transportstyringen 

  

Veitransport Kartlegging av ulike 
tømmervogntogstyper 

 Kartlegging av variasjoner i 
kostnader og inntekter for 
transportører 

Jernbanetransport Enkel modellering av 
kostnader ved ulik avstand 
mellom terminaler 

Utvikling av 
nettverksmodeller for 
beregning av 
transportkostnader for 
ulike terminalnettverk 

Utvikling av nettverksmodeller 
for beregning av inntransport, 
inntransporthåndtering og 
videretransportkostnader for 
ulike terminalnettverk 

Virkesstrømmer Beregning av 
innsparingspotensial for 
geografisk virkesbytte (I)  

 Beregning av 
innsparingspotensial for 
geografisk virkesbytte (II og III)  

 
 
Transportstyring Fase I startet med en enkel gjennomgang av rutinene i transportstyringen for å belyse 

variasjonen i arbeidsflyt. Etter forslag fra referansegruppen ble det gjennomført en kartlegging av 

transportstyringsaktiviteter hos fire organisasjoner, to fra rendyrkede transportorganisasjoner samt én 
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leverandørorganisasjon og én kundeorganisasjon. Koordinering med leverandørenes produksjonsstyring ble 

kartlagt for rendyrkede transportorganisasjoner. Det var to respondenter per transportorganisasjon.  

Veitransport Fase 1 inkluderte en kartlegging av tømmervogntogets variasjoner i egenvekt og en belysning 

av de faktorer som ligger bakom. En enkel spørreundersøkelse ble utviklet i samarbeid med Norges 

Lastebileier-Forbund, og testet på 7 respondentfirmaer i Trøndelag, Hedmark/Oppland og Telemark/Agder. 

Etter innledende kartlegging av materialvalg, fortsatte Fase III med en delstudie på Østlandet av kostnader, 

inntekter og lønnsomhet. De siste tre års økonomiske nøkkeltall ble samlet inn fra 43 tømmertransportører 

for å undersøke samvariasjon i inntekter, rentabilitet, driftsresultat, likviditet og egenkapital. Deretter ble 15 

tømmertransportører valgt ut for å undersøke samvariasjon mellom økonomiske nøkkeltall og 

kostnadsfordelingen i selskapenes regnskaper. For å belyse eventuelle trender i materialvalg over tid ble det 

også, i et begrenset geografisk område, samlet inn transportstatistikk og kjøretøyopplysninger fra 36 

tømmervogntog. Til slutt ble 16 transportselskaper valgt ut for å undersøke samvariasjon mellom 

økonomiske nøkkeltall, transportstatistikk og materialvalg. Dybdeintervjuer om materialvalg fra Fase I ble så 

supplert med seks nye intervjuer, fra i alt 27 vogntogskombinasjoner, for ytterligere informasjon om 

transportforutsetninger og personlige preferanser når det gjaldt materialvalg.  

De innsamlede tallene ble først analysert ved hjelp av prinsipalkomponentanalyse (PCA). PCA benyttes for å 

isolere de primære faktorer som ligger bakom variasjonen. Resultatene bruker såkalte loading plots for å 

visualisere hvordan faktorer kan grupperes på to akser, de såkalte primærkomponentene. Faktorer som 

utstråler fra origo (midten av figuren) parallelt med enten x-aksen y-aksen, er de faktorene som best fanger 

opp de respektive hovedkomponentene. Deretter ble konvensjonell regresjonsanalyse benyttet for å 

kvantifisere eventuelle sammenhenger. 

Jernbanetransport Det er store forskjeller i transportkostnader mellom vei og bane. I Fase 1 ble det derfor 

utarbeidet en avgrenset plan-geometrisk modellering av inntransport- og håndteringskostnader for ulike 

avstander mellom tømmerterminalene. Plangeometriske modeller benyttes vanligvis for å rendyrke romslige 

effekter. Dette gjør det mulig å få en forståelse for en ideal fordeling av terminaler under ellers like forhold. 

I Fase II undersøkte vi effekten av ulike utviklingsscenarioer for transportkostnader fra skog til industri i 

Hedmark, Oppland og Akershus ut fra datamateriale fra 2014 for leveranser av cirka 1,45 millioner m3 gran- 

og furumassevirke. En nettverksmodell ble utviklet for å teste effekten av ulike scenarier på kostnader og 

lokalisering av kapasitetsbehov. Studieområdet ble avgrenset til nedslagsområdene for de fem meste 

sentrale tømmerterminalene på Østlandet. Østfold var antatt sentrum for etterspørsel i Norge og Karlstad i 

Sverige (Figur 1). Nettverksmodellen var konstruert for å finne de virkesstrømmene og nedslagsfeltene som 

gir lavest totalkostnader for inntransport og videretransport under de forutsetningene som ligger til grunn 

for hvert scenario. Analysene ble utført i Excel og optimaliseringen ble gjennomført med OpenSolver 

(opensolver.org). Den samme nettverksmodellen ble benyttet i en større parallellanalyse med 1,7 millioner 

m3/år, basert på tre-års avvirkningsstatistikk (Skjølaas 2016). 
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Figur 1. De fem eksisterende terminalene, Norsenga, Braskereidfoss, Vestmo, Sørli og Hovemoen, samt to potensielle, 

Hauerseter og Rudshøgda, som inngikk i modelleringen av terminalnettverket (venstre). Nåværende elektrifisering er 

vist med røde streker (høyre).  

I Fase III ble nettverksmodellen videreutviklet for å kunne variere flere parametere. Den første 

nettverksmodellen (0) tar hensyn til kostnader for inntransport med lastebil og videretransport med 

jernbane.  Den andre nettverksmodellen (1) tar i tillegg hensyn til hvordan håndteringskostnader varierer 

med årlig volum på hver terminal. Tre ulike metoder for generering av transportavstander fra skog til 

terminal ble sammenlignet, og følsomhetsanalyser av ulike faktorers effekt på jernbanens 

kostnadsfunksjoner ble også gjennomført. Den andre nettverksmodellen sporer også kostnader per 

virkestrøm. Dette gjorde det mulig å studere kostnadsforandringen per mottaker. Analysen av leveranser i 

2014 ble gjennomført med begge nettverksmodellene (0,1) og resultatene ble sammenlignet. 

Virkesstrømmer og virkesbytte Under kartleggingen av rutiner for transportstyring (Fase I) ble det notert  

visse forretningsmessige hindre for en transportmessig optimal fordeling av virke mellom leverandører og 

mottakere. På grunn av dette ble virkesstrømmer tema for tre delstudier. For å redusere antallet/mengden 

kryss-strømmer er det to ulike nivåer på virkesstyringen: (1) valg av mottaker for hver enkelt leverandørs 

volumer, og (2) valg av mottaker av alle innkjøpte volum uansett leverandør.  

Arbeidet i Fase I startet med en enkel case-studie av mulige omfordelinger av historiske leveranser mellom 

tre mottakere på Østlandet. Dette ble gjort uten å ta hensyn til hvilke leverandører som hadde formidlet 

virket (Virkesbytte I). Data omfattet én måneds leveranser av grantømmer til tre ulike sagbruk. Deretter ble 

en enkel optimaliseringsmodell benyttet for å kvantifisere innsparingspotensialet ved omfordeling av et 

sortiment mellom disse mottakerne.  

Vi sammenlignet transportkostnadene for de faktiske virkesstrømmene og for de optimale virkesstrømmene 

i parvise byttekonstellasjoner. Deretter ble det utførte en annen case-studie på Østlandet (Virkesbytte II), 

med flere sagtømmersortiment til fem ulike sagbruk og mellomliggende jernbaneterminaler. Her benyttet vi 

to måneders leveringsstatistikk for å lokalisere de største potensielle innsparingene, samt for å identifisere 

de nødvendige forandringene i virkesstrømmene som skulle til for å oppnå disse innsparingene.  

Den tredje case-studien (Virkesbytte III) så på transport av granmassevirke til to hovedmottakere via 

kombinert vei- og jernbaneleveranse. Som for de foregående delstudiene, og for å sammenligne potensielle 

innsparinger, ble kostnadene for historiske virkesstrømmer sammenlignet med kostnadene for de optimale 

virkesstrømmene for de ulike byttekonstellasjonene. 
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Resultater  

 
Transportstyring Kartleggingen av rutiner for transportstyring viste flere varianter mellom de fire 

transportorganisasjonene. Figur 2 viser alternative trinn i arbeidet – fra logistikeren som styrer månedens 

leveranser til mottakerne, til transportlederen som fordeler kvoter til transportørene på måneds- og 

ukesbasis. De ulike organisasjonene baserte sine månedsplaner på litt ulike inndata (Figur 2, til venstre), men 

den justerte månedsplanen, etter avstemming med både leverandører og mottaker, var felles for dem alle. 

Deretter, basert på den justerte månedsplanleggeren, fortsatte arbeidet med fordeling av månedsvolum og 

ukeskvoter til de enkelte transportørene.  

        

Figur 2. Alternative veier i transportstyringen på månedsnivå samt inndeling av arbeidsflyt etter rolle (til venstre) og 

kompleksitet (til høyre).  

Presisjonsgraden for fordelingen og oppfølgingen av kvoter varierte med organisasjonens situasjon: 

Organisasjoner med flere leverandører og kunder (se Figur 2 til høyre) har oftere tildeling og oppfølging av 

oppdrag til transportører, samt en mer sentralisert planlegging av leveranser til jernbaneterminaler og kaier.   

Veitransport  En innledende oversikt av kostnader, inntekter og lønnsomhet hos 43 

tømmertransportselskaper på Østlandet viste en middelomsetning på 5,3 millioner kroner, med en 

medianomsetning på 4,2 millioner kroner. PCA-analysen av nøkkeltallene (inntekt, likviditet, egenkapital, 

rentabilitet og driftsresultat) viste at det var driftsresultat i prosent av omsetning som best forklarte 

variasjonen (Figur 3, til venstre). Driftsresultatet for hele datasettet hadde en middelverdi på 7 prosent og 

median på 5 prosent. Variasjonen i driftsresultat økte med omsetningen fram til cirka 5 millioner kroner per 

år, for deretter å avta (Figur 3, til høyre). 

     
 
Figur 3. Prinsipalkomponentanalyse (PCA) loading plot for de ulike økonomiske nøkkeltallene (til venstre) og 

spredningsplott for driftsresultat og inntekter (til høyre). Figuren til venstre viser de økonomiske nøkkeltallene spredt ut 

parallelt og langs hovedkomponentene som best fanger deres variasjon.  
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De større transportselskapene kunne i større grad også ha annen virksomhet enn tømmertransport 

innblandet i regnskapet. Av den grunn ble videre analyse av kostnadsfordelingen begrenset til 15 

tømmertransportører med en årlig omsetning på under 7 millioner kroner.  

PCA-analysen viste at andelen avskrivningskostnader var den variable kostnaden som best fanget opp 

variasjonen i de øvrige kostnadene. Sammenhengen mellom driftsresultat, driftskostnader og 

avskrivningskostnader er vist i Figur 4. Generelt hadde tømmertransportører med lavere driftsresultat en 

lavere andel avskrivningskostnader og en høyere andel driftskostnader. Tømmertransportører med høyere 

driftsresultat hadde en høyere andel avskrivningskostnader og en lavere andel driftskostnader. 

Korrelasjonen mellom driftsresultat og avskrivnings- og driftskostnader var sterkest for de 

tømmertransportørene med høyest omsetning.  

 

        
 
Figur 5. Spredningsplott for driftsresultat og prosent driftskostnader (til venstre) og driftsresultat og prosent 

avskrivninger (til høyre). Blå, røde og grønne observasjoner indikerer henholdsvis lav, middels og høy årlig omsetning.  

Kjøretøysopplysninger for 36 tømmervogntog i et avgrenset geografisk område ga oss muligheten til å belyse 

hvordan valget av transportmateriell varierte i perioden 2010-2016. For disse 36 tømmervogntogene var 

gjennomsnittsegenvekten for tømmerbiler med fast kran 15,5 tonn og 12,4 tonn for dem med avtakbar kran, 

uten kran. Gjennomsnittlig egenvekt for hengere var 6,5 tonn, og total egenvekt for tømmerbiler med fast 

kran var 22 tonn, og med avtakbar kran 18,9 tonn, uten kran. Median motorstyrke var 730 hk for 

tømmerbiler med fast kran og 620 hk for tømmerbiler med avtakbar kran. Median årsvolum per tømmerbil 

var 30 000 m3 og median kjørelengde 90 000 km. Det vil si cirka tre km per kubikkmeter.  

De fleste tømmerbiler var registrert i årene 2010-2015. Figur 6 viser utviklingen av egenvekt og motorstyrke i 

forhold til registreringsåret. Noen mulige trender kan ses siden 2010: økende egenvekt for biler med 

avtakbar kran, synkende egenvekt for henger på vogntog med fast kran, synkende total egenvekt for biler 

med fast kran og økende spredning i motorstyrke.  

 



                                                                                                           

8 
 

 
 
Figur 6. Utvikling av egenvekt (bil, henger, sum) og motorstyrke over tid. Registreringsår for biler med fast (1, rød 

firkant) og avtakbar (0, blå firkant) kran. Egenvekten for biler med avtakbar kran gjelder uten kran (2,5-3 t egenvekt).  

For 17 tømmervogntog var det mulig å se nærmere på hver bils årsvolum i forhold til kjørelengde (Figur 7, 

topp venstre) og km per innkjørt m3 (Figur 7, topp høyre). Gjennomsnittlig årsvolum var høyere for biler med 

avtakbar kran enn for biler med fast kran (Figur 7, nedre venstre). 

 
 
Figur 7. Variasjon in årsvolum (m

3
/bil/år) med årlig kjørelengde (km/år), kjøreavstand per kubikkmeter (km/m

3
) og sum 

egenvekt (t) for lastebiler med fast (1) og avtakbar (0) kran. 
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For 11 av tømmervogntogene med komplette data var det også mulig å se årsvolum i forhold til 

transportørens driftsresultat. Figur 8 viser forholdet mellom årsvolum og km per m3 for to driftsresultat-

klasser (kl 1: < 5 prosent, kl 2: > 5 prosent). Høyere driftsresultat (> 5 prosent) var oftest knyttet til firma med 

lavere km/m3. 

 

 
 
Figur 8. Spredningsplott over årsvolum (m

3
/bil/år) og km/m

3
 for 11 transportører. Driftsresultatet var lavere enn 5 

prosent for blå observasjoner og høyere enn 5 prosent for røde observasjoner.  

 
Etter supplerende intervjuer fra Fase III var informasjon om materialvalg tilgjengelig for 27 

vogntogskombinasjoner. Andelen leveranser direkte til sagbruk, direkte til treforedlingsindustrien, 

alternativt til terminal/kai var et aspekt av de innsamlede transportforutsetningene. De respektive andeler 

skapte en ramme av tre akser (blå tekst i figur 9) som speiler forholdene i datamaterialet. PCA-analysen viste 

at en høyere andel leveranser til terminal/kai var forbundet både med høyere andel leveranser med 60 t 

bruttovekt og med lengre avstand på skogsbilvei (første komponent i Figur 9, venstre). Samtidig var høyere 

andel leveranser til sagbruk forbundet med kortere transportavstander. Lavere andel 60 t bruttovekt var 

også forbundet med et høyere antall kjøretimer per dag (Figur 9, til høyre).  

     

Figur 9. PCA loading plots over transportforutsetninger (til venstre) og kjøretid per dag (til høyre). Andelen av last kjørt 

til respektive destinasjoner vises med blå tekst. Posisjonering av faktorer i rød tekst viser korrelasjonene med de 

respektive destinasjonene. 
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Deretter ble analysen fokuserte på egenvekter. Primærkomponentene bak tyngre sum egenvekt var valg av 

avtakbar kran og tilhørende tyngre material for bilens påbygg (rød tekst i Figur 10, til venstre). 

Sekundærkomponenten bak høyere egenvekt var antall akslinger og banker på tilhengeren (blå tekst i Figur 

10, til venstre). Valg av fast kran var forbundet med høy andel leveranser til sagbruk og valg av fullstakning 

på hengeren var forbundet med høy andel leveranser direkte til treforedlingsindustrien (rød tekst i Figur 10, 

til høyre).  

     

Figur 10. PCA loading plots for valg av materialer på tømmervogntog (til venstre) sammenlignet med 

transportforutsetninger (til høyre). Faktorer som stråler i samme retning er korrelerte.  

Antall km per m3 var drivende for produksjon per arbeidstime, der færre km per m3 var først og fremst var 

forbundet med høy andel av last levert på tømmerbiler med 60 t bruttovekt. Figur 11 (til venstre) viser 

bilenes relative produksjon per arbeidstime (prosent) mot km per m3 med varierende andel leveranser med 

60 t bruttovekt. Med utgangpunkt i hvert vogntogs bruttovekt og egenvekt, viser Figur 11 (til høyre) kurver 

for relativ produksjon per arbeidstime for ulike klasser av gjennomsnittlig lastevolum (forutsatt 0,9 t/m3). 

Innenfor respektive gruppen finns cirka 10 prosent restvariasjon vid samme km per m3.  

    

Figur 11. Relativ produksjon per arbeidstime plottet mot varierende km kjørt per m
3
. I figuren til venstre viser røde 

firkanter tømmerbiler med over 50 prosent av lasten kjørt med 60 t bruttovekt, blå sirkler under 50 prosent. I figuren til 

høyre skilles det mellom tømmerbiler med gjennomsnittlig lastvolum over (røde firkanter) og under (blå firkanter) 40 

m
3
. 

Hver tømmerbils gjennomsnittlige kjørestrekning per last (tom og lastet) kunne så estimeres som produktet 

av km per m3 og lastvolum. Deretter kunne kjøreavstanden per last sammenlignes med de gjennomsnittlige 

transportavstandene oppgitt av respondentene (Laststrekningen ble ganget med to for å forutsette like lang 

tomkjøring som lastkjøring). Forholdet mellom disse utgjør et grovt estimat på andelen av det totale antallet 

kilometer som ble innspart gjennom returer. Ifølge forholdet kjørte gjennomsnittsbilen 8 prosent mindre 
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enn den avstand de ellers ville kjørt uten returer. Den første kvartil kjørte 17 prosent kortere og den tredje 

kvartil 4 prosent lengre. På transportavstander mindre enn 60 km kjørte medianbilen 2 prosent lengre, men 

dette kunne variere mellom 9 prosent kortere (første kvartil) og 20 prosent lengre (tredje kvartil). På 

avstander over 80 km ble medianinnsparing 13 prosent. 

Jernbanetransport Den innledende modelleringen av jernbaneterminaler i Fase I startet med en enkelt 

geografisk oversikt av inntransporten av massevirke til terminaler (Figur 12). Inntransporten foregikk 

hovedsakelig medstrøms med videretransportretningen. I visse områder gikk også inntransporten 

motstrøms. Dette skjedde på grunn av topografiske hindre eller på grunn av passering av grensen til Sverige.  

     

Figur 12. Eksempel på geografisk mønster for inntransport til jernbaneterminaler (sorte streker). Kjøreretning for 

videretransport med jernbane vises med røde piler.  

Med utgangspunkt i varierende regionale avvirkningsnivåer (m3/km2/år) ble transportavstander, 

terminalvolumer og terminalkostnader beregnet for ulike avstander mellom tømmerterminalene. 

Gjennomsnittlig avstand og kostnad for inntransport ble beregnet for hver avstandskombinasjon mellom de 

ulike terminalene, ut fra nedslagsområdenes utforming. Deretter ble terminalenes faste årlige 

terminalkostnader fordelt på avvirkningsvolumene som var tilgjengelige innenfor nedslagsområdet (Figur 13, 

venstre). Den avstand mellom terminaler som gav minste totale kostnader ved 100 m3/km2/år avvirkning 

gikk ned fra cirka 80 km til cirka 50 km ved endret inntransportmønster (Figur 13, høyre). 

    

Figur 13. Effekten av avstand mellom terminaler på årlig terminalvolum (m
3
/år, venstre) og sum inntransportkostnader 

og terminalkostnader (kr/m
3
,  høyre). 
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Det videre arbeidet med kombinerte transporter i Fase II og Fase III krevde kostnadsfunksjoner med høyere 

oppløsning, både for inntransport og videretransport. Kostnader for inntransport var baserte på beregnede 

tariffer. Når det gjaldt kostnader for videretransport ble det utviklet en avstandsavhengig grunnfunksjon 

basert på typiske parametere, både faste og variable, for investering og drift av representative lokomotiver 

og vogner (Figur 14, venstre). Lokomotivenes egenvekt ble antatt å variere mellom 90 og 120 tonn, med 

2700-3500 kW effekt, og med både enkelt- og dobbelakslede vogner. For halve og hele transporter til 

Karlstad forutsatte vi henholdsvis 14 og 28 vogner. Nivået på grunnfunksjonen ble justert for å møte 

rådende markedskostnader. Resultatene fra følsomhetsanalyse for videretransportkostnader vises i Figur 14 

(høyre).  

 

        
 

Figur 14. Grunnfunksjon for videretransportkostnader med jernbane (venstre figur) og følsomhetsanalyse for ulike 

faktorers effekt på grunnfunksjonen (høyre figur).  

For begge beregningsmodellene, fra Fase II (0) og Fase III (1), er håndteringskostnadene inkludert i 

totalkostnaden, men bare Modell 1 tok hensyn til de volumavhengige håndteringskostnadene per terminal, 

vist i Figur 15. 

  

Figur 15. Grunnfunksjon for håndteringskostnader (kr/m
3
) ut fra terminalens årlige tømmervolum (m

3
).  

Totalkostnaden ble beregnet til 145 kr/m3. Nettverksutvidelsen ga en vedvarende (stabil) kostnadsreduksjon 

på 5 kr/m3 uansett beregningsmodell eller grad av elektrifisering (Figur 16). 
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Figur 16. Endret transportkostnad (kr/m
3
) fra dagens terminaler (3565c) til et utvidet nettverk (3565f). Endringene vises 

både for dagens grad av elektrifisering (El + diesel) og for en fullstendig elektrifisering (100 % El) for både 

Beregningsmodell 0 og 1. 

Effekten av elektrifisering var på 12 kr/m3 mens effekten av nettverksutvidelsen var på 5 kr/m3. Noe av 

forskjellen skyldes kostnadsfunksjonens forutsetning om at diesellokomotivet trekker halve tog på den 

østlige greinen, og at hele toget først samles ved den første terminalen som gir full elektrifisering fram til 

mottakeren. Kostnadsforskjellen blir avhengig av hvilken lasteplan som benyttes for å samle heltog. Vanlig 

praksis i området er spisslasting av halvtog lengre oppstrøms, med henting av ferdig lastede vogner på vei 

tilbake, og deretter heltogtransport. Kostnadsforskjellen mellom elektrisk og diesel pendler derfor mellom 

de to ytterpunktene for grunnfunksjonen i Figur 14, avhengig av hvor langt oppstrøms ett heltog kan samles.  

 

Figur 17. De «topp tre» terminaler med nåværende (c) eller utvidet (f) nettverksstruktur gitt etterspørselen i 2014. 

Volumandelen per terminal er vist på y-aksen, gitt dagens elektrifisering (El + diesel) samt full elektrifisering (100 

prosent El). 
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Lokalisering av framtidig kapasitetsbehov varierte mellom de ulike scenarioene. For dagens nettverk viser 

Figur 17 den optimale allokeringen mellom de «topp tre terminalene gitt etterspørselen i 2014. Dagens miks 

av strekninger med el og diesel ga størst volum til Norsenga, den første elektrifiserte terminalen nedstrøms  i 

retning hovedmarkedet Deretter var det progressivt lavere tømmervolum allokert oppstrøms til Vestmo, den 

midtre terminalen, og Hovemoen, lengst oppstrøms. Mellomliggende terminaler, slik som Braskereidfoss og 

Sørli fikk kun marginale tømmervolum. Med full elektrifisering, og forutsatt heltog over alle strekninger, 

oppstod et annet mønster, og en jevnere fordeling av tømmervolumet mellom de topp tre terminalene. I 

dette tilfellet gikk de største tømmervolumene til Sørli, med mindre tømmervolum fordelt på terminalene 

nedstrøms, Vestmo og Norsenga. Optimeringen for det utvidete nettverket ga det samme grunnleggende 

mønsteret som for det opprinnelige nettverket når det gjaldt forholdet mellom terminalene oppstrøms og 

nedstrøms, bortsett fra at det dukket opp en ny terminal oppstrøms, Rudshøgda, som fikk allokert mye av 

tømmervolumene som tidligere ble sendt til Hovemoen og Sørli, de nærmeste terminalene oppstrøms og 

nedstrøms for Rudshøgda.  

Det var også mindre forskjeller i volum tømmer allokert mellom Beregningsmodell O og Beregningsmodell 1. 

Generelt tildelte Beregningsmodell 1, med håndteringskostnaden i målfunksjonen, mer tømmer til de største 

terminalene og tilsvarende mindre tømmer til de minste terminalene. Når det gjaldt det utvidete nettverket 

tildelte Beregningsmodell 1 null tømmer til de mellomliggende terminalene Sørli og Braskereidfoss. En 

utvidelse med to tømmerterminaler reduserte gjennomsnittlig inntransportavstand fra 61 til 50 km for 

Beregningsmodell 0 og fra 63 til 52 km for Beregningsmodell 1. Full elektrifisering reduserte 

inntransportavstanden ytterligere til 7 km, til 45 km, men da økte samtidig gjennomsnittlig 

videretransportavstand fra 216 til 226 km for Beregningsmodell 0 og 233 km for Beregningsmodell 1. 

 

Figur 18. De «topp tre»  tømmerterminalene i en utvidet nettverksstruktur basert på en økning i innenriks etterspørsel. 

Volumandelen per terminal er vist på y-aksen, gitt dagens elektrifisering (El + diesel) samt full elektrifisering (100 

prosent El). 

Figur 18 viser det økte kapasitetsbehovet  til de ulike tømmerterminalene som en følge av økt innenriks 

etterspørsel (Med Østfold som eksempel) . Med nåværende elektrifiseringsgrad ble to av 
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tømmerterminalene oppstrøms, Vestmo og Braskereidfoss, kun tilgjengelig med diesellokomotiv, og derfor 

kun tildelt marginale tømmervolum. Samtidig ble Sørli tømmerterminal, som fikk minst tømmervolum ved 

økt utenriks etterspørsel etter tømmer, tildelt de største tømmervolumene ved økt innenriks etterspørsel. 

Med full elektrifisering, derimot, ble det lik fordeling av kapasitetsbehov mellom de «topp tre» terminalene, 

Rudshøgda, Vestmo og Norsenga, uansett utviklingen av etterspørselen innenriks og utenriks.  

Ved å variere kostnadskurven for terminalkostnader som ble benyttet i Beregningsmodell 1 var det mulig å 

oppdage stordriftsfordelene ved en ytterligere konsolidering av tømmertransportnettverket. Endret 

terminalkostnad, fra en fast kostnad, det vil si samme terminalkostnad uavhengig av tømmerterminalenes 

volum, til den kurven som er vist i Figur 15, ga en reduksjon i antall terminaler i bruk fra 7 til 5. En videre 

økning i kostnadsvariasjonen hadde ingen effekt på antall terminaler i bruk.  

Virkesstrømmer og virkesbytte Resultatene mellom de tre delstudiene av omfordeling av tømmer mellom 

mottakere (virkesbytte I-III) viste  potensielle innsparinger mellom 4 og 11 prosent. 

Virkesbytte I - Grantømmer til tre sagbruk 

Det første delstudiet av virkesbytte gjaldt sortiment 140 til sagbruk A, B og C (Figur 19, Tabell 3). Når alle de 

tre sagbrukene kunne bytte virke mellom seg (Kombinasjon 1), var det mulig å redusere den totale 

kostnaden for hele konstellasjonen, men sagbruk A oppnådde større innsparing på bekostning av sagbruk B 

og C. Der kun to sagbruk byttet virke med hverandre, ga kombinasjon 2 og 3 innsparing totalt, men kun 

kombinasjon 3, mellom sagbruk B og sagbruk C ga gjensidig innsparing for begge de samarbeidende 

sagbrukene. Mulig kostnadsinnsparing for hele konstellasjonen var på fire prosent.  

             

Figur 19. Geografisk tømmerflyt til tre sagbruk. Tabell 3. Kombinasjoner av virkesbytte som ga innsparing (-). 

Virkesbytte II - Gran og furutømmer til fem sagbruk 

Denne undersøkelsen omfattet tømmerleveranser av fire sortiment, 140, 148, 240,og 248 til fem sagbruk og 

to jernbaneterminaler innen et felles område. En oversikt over virkesstrømmene viste at et av sagbrukene 

hadde isolerte virkesstrømmer og dette sagbruket ble derfor utelatt fra videre undersøkelser. Etter dette ble 

undersøkelsen gjennomført for hvert sortiment. I motsetning til forrige delstudie «Virkesbytte II - Gran og 

furutømmer til fem sagbruk» fikk ingen enkelt mottakers transportkostnader overstige historiske 

transportkostnader, selv om det eventuelt skulle gi en lavere totalkostnad for konstellasjonen som helhet. 

Under disse forutsetninger vises de potensiale innsparinger per sortiment i Tabell 4. 

Tabell 4. Potensialet for reduserte transportkostnader gjennom virkesbytte for sortiment, 140, 148, 240 og 249. 

Potensiell/mulig 
innsparing  

Sortiment 

140 148 240 248 

1000 kr 485 33 145 8 

Kr/m
3
 5,5 6 4 0,7 

% 10 7 7 0 

A 
B 

C 
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Sortiment 140 hadde den største potensielle innsparingen, både i totalbeløp og i prosent. Innsparingen var 

imidlertid begrenset til to hovemottagere, og innsparingen for disse mottakerne var henholdsvis 6,5 og 13 

prosent.  

I denne delstudien var krysstrømmene lette å identifisere: Sagbruk A mottok tømmer fra et område på 

motsatt side av sagbruk B, sagbruk B hadde fått tømmer fra et område på motsatt siden av sagbruk A. I 

tillegg hadde sagbruk B hadde fått tømmer fra områder som lå mellom sagbruk A og sagbruk B, men 

nærmere sagbruk A. Det nest største potensialet for innsparing var for sortiment 240 der den potensielle 

innsparingen var mulig for en konstellasjon av tre mottagere, men innsparingen var først og fremst 

begrenset til to av disse, og med mye større forskjell i potensiell innsparing, henholdsvis 2 og 21 prosent. 

Virkesbytte III - Granmassevirke til to markeder 
 
Denne undersøkelsen omfatter leveranser av sortiment 102 til to hovedmarkeder: Østfold og Karlstad. 

Tømmerleveransene skjer gjennom den samme jernbaneinfrastrukturen som i studie 2 «Virkesbytte II - Gran 

og furutømmer til fem sagbruk». Undersøkelsen var begrenset til de leveranser og terminaler som var 

aktuelle i 2014, da tømmervolumet for sortiment 102 var relativt likt fordelt, med 45 og 55 prosent mellom 

Østfold og Karlstad. De samlede transportkostnadene fra skog til industri ble sammenlignet mellom faktiske 

og optimale virkesstrømmer . Dette ble utført først for hvert markedet alene, og deretter for begge 

markedene (Tabell 5). På samme måte som i forrige delstudie var omfordelingen begrenset slik at den 

enkelte mottakers transportkostnader ikke skulle overstige historiske transportkostnader, selv om det det 

skulle gi lavere totalkostnad for konstellasjonen som helhet.  

Tabell 5. Relative transportkostnader for historiske og optimale fordelinger av virkesstrømmer for sortiment 102 

mellom to hovedmarkeder, Østfold og Karlstad. Begrenset omfordeling innebærer at optimaliseringen tillater at ingen 

markedskostnader kunne overstige de historiske nivåene, selv om det skulle medføre en innsparing for hele systemet. 

 Ulike virkesstrømmer, % 

Østfold Karlstad  
 
 

Historiske  100 100 

Optimale 100 97 

 Felles virkesstrømmer 

Østfold Karlstad Til sammen 

Historiske  100 

Fri omfordeling 104 70 87 

Begrenset omfordeling 100 79 89 

 
I Østfold kommer de historiske tømmervolumene via to elektrifiserte terminaler, Norsenga og Sørli, og 

optimeringen ga ingen løsning for ytterligere innsparing. For Karlstad var de historiske volumene fordelte 

over fem tømmerterminaler og optimeringen ga en marginal innsparing på tre prosent. Ved fri omfordeling 

av virke fra hver terminal til hvert marked, var den potensielle innsparingen 13 prosent for hele systemet. 

Denne innsparingen kom imidlertid på bekostning av en fire  prosents økning i transportkostnadene til 

treforedlingsbedriftene i Østfold. I dette tilfellet kom virket til Østfold via terminaler på den vestlige greinen 

og til Karlstad via terminaler på den østlige greinen. Ved en begrenset omfordeling, der ingen 

markedskostnader fikk overstige de historiske, ble den totale besparingen på systemnivå redusert til 11 

prosent. I dette tilfellet kom virket til Østfold via Hovemoen, Sørli og Norsenga, og til Karlstad via Vestmo, 

Braskereidfoss og Norsenga. 
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Diskusjon  
 

Transportstyring – Norge har samme rutiner for transportstyring som Sverige. Inndata for planlegging av 

virkesstrømmer tar ulike hensyn til lagerutvikling, avhengig av sesongens  forsyningssituasjonen. Hvor ofte 

tømmerkvoter ble tildelt, og følges opp er avhengig av servicenivåene, med hyppigere tildeling for 

tidskritiske leveranser, slik som for eksempel til tømmerkai eller tømmerterminal.  

Veitransport – Datamaterialet viste betydelig variasjon i transportbedriftenes driftsresultat. 

Transportselskaper med høyt driftresultat hadde som regel også en høy andel avskrivninger, sannsynligvis på 

grunn av nyere vogntog og shiftkjøring . Samtidig viste tidstrender ulike utviklinger for ulike typer vogntog. 

Nyere vogntog med fast kran hadde lavere egenvekt og kraftigere motor mens vogntog med avtakbar kran 

hadde høyere egenvekt og svakere motor. Sammenhengen mellom transportforutsetninger og valg av 

materiale var logisk: Det var kortere kjøreavstander og fast kran til sagbruk, og fullstaking på henger og 

oftere avtakbare kraner til ved kjøring til treforedlingsindustrien. Når det gjaldt leveranser til 

tømmerterminaler skulle man kanskje forvente redusert produksjon på grunn av en strammere styring av 

kvotene, men vårt datamateriale viste ikke dette – muligens på grunn av en høyere andel lass med 60 t 

bruttovekt for leveranser til tømmerterminaler. For de observasjonene der vi hadde komplette datasett 

kjørte transportselskapene med høyere driftsresultat generelt færre kilometer per kubikkmeter. Samtidig 

hadde disse respondentene igjen den høyeste andelen av last med 60 t bruttovekt. Nøkkeltallet km per m3 

fanget effektene av både gjennomsnittlig transportavstand og untnyttelse av returmuligheter. I områder 

med stabile krysstrømmer, slik som for sagtømmer østover og massevirke vestover, vil muligheten for 

redusert tomkjøring på retur være relativt høy. Den store variasjonen i innsparingpotensiale, -17 prosent og 

+ fire prosent, kan skyldes unøyaktige estimater, men tyder uansett på at det fortsatt er  

utviklingsmuligheter. Etter at det ble tatt hensyn til faktisk lassvolum per bil, bør mye av restvariasjon i bilens 

produksjon, cirka ti prosent ved samme km/m3, speile de geografiske forskjellene i transportforutsetninger, 

slik som topografi, kurvatur og traffikmengde.  

For å sette de ulike innsparingspotensialene i perspektiv: Figur 20 viser en enkelt beregning av relative 

transportkostnader for vogntog der hver 4 tonns økning i bruttovekt senker transportkostnadene med 7-8 

prosent. Den absolutte innparingen i kroner per kubikkmeter var større for lengre transportavstander.  

 
 
Figur 20. Effekt av bruttovekt på relativ lastvekt og transportkostnader for tømmervogntog med og uten kran. Egenvekt 

for fast og avtakbart kran er henholdsvis 22 og 19 tonn.  

Kombinerte veitransport og jernbanetransport - Den innledende plangeometriske modelleringen av 

inntransport og håndteringskostnader viser hvordan den optimale avstanden mellom tømmerterminaler 

varierer med inntransportmønsteret. For typiske avvirkningsnivåer på 50-100 m3/km2/år varierer den 
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optimal avstanden fra 90 til 50 km, samtidig som topografi og infrastruktur begrenser den praktiske nytten 

av en slik ideell plangeometrisk fordeling.  

Følsomhetsanalyser for videretransport med jernbane bekrefter den allmenn regel at en høy utnyttelse av 

transportresursene er avgjørande for å få ned enhetskostnadene. For en gitt omløpsfrekvens var volum per 

vogn, bestemt av vogntype eller lasteprofil, og antall vogner per omløp, bestemt av maksimal toglengde, 

viktige faktorer for kostnadsnivået. Variasjon i maksimal lastvekt per vognmeter, fra 2,5 til 3,4 tonn per 

meter mellom enkeltakselvogner og boggiakselvogner, var viktig der maksimal toglengde allerede var 

begrensende. Begrensninger for lastprofilen og virkets fastmasseprosent gjorde at maksimalt 80 prosent av 

denne variasjonen kunne utnyttes. For en gitt omløpsfrekvens var det fremføringshastigheten og lastetid 

som var de ytre grensene for rekkevidde fra mottaker. Reduserte omløpsfrekvens medførte en umiddelbar 

økning i kostnadsnivået på 5-10 kr/m3 i det systemet passerte omløpets ytre vendepunkt/terminal. Tidligere 

analyser av Norgespendelen har vist hvordan omløpstid kan ytterligere reduseres gjennom økt andel 

førlasting. Denne muligheten begrenses imidlertid av tilgjengelige sidespor for oppbevaring av de ekstra 

vognene som kreves. 

Dagens hovedterminaler på Østlandet håndterer forholdsvis tømmer sammenlignet med tilsvarende 

tømmerterminaler i Sverige og Finland. De største potensielle kostnadsreduksjonene kommer i forbindelse 

med økt volum per omløp og flere omløp per uke, i størrelsesorden opp mot 10 kr/m3 på overordnet nivå.  

Elektrifisering gjør tømmerterminalene tilgjengelig for mer effektive lokomotiver med høyere trekkraft i 

forhold til egenvekt. Deretter er det mottakerens årsvolum som avgjør graden av effektiv resursutnyttelse. 

Med flere begrensninger, slik som lav innkjøringtakt, kreves det mer omfattende lasteplaner, kombinasjon 

av førlastet og spisslastede vogner på terminal, for samle heltog lengst mulig oppstrøms. 

Selv om volumene i denne delstudien, basert på tømmerleveranser i 2014, var mindre enn i en tilsvarende 

delstudie baserte på avvirkingstatistikk (Skjølaas 2016), ga en videreutvikling av terminanelttverket betydlige 

innsparinger. Den gjennomsnittlige innsparingen, fem kroner per kubikkmeter for hele systemet, er høyere 

per kubikkmeter der virkesstrømmene forandres. Det var i utgangspunktet et relativt tett terminalnettverk, 

med 70 km i luftlinje fra Norsenga til Braskereidfoss, ytterligere 20 km til Vestmo, deretter 30 og 70 km til 

henholdsvis Sørli og Hovemoen, og med tilhørende korte avstander og lave kostnader for inntransport. 

Normalt stiger håndteringskostnaden per kubikkmeter i takt med redusert tømmervolum per terminal, men 

terminaler med mindre volum lykkes med å holde kostnadene nede med større andel direktlasting fra 

lastebil. En slik praksis kan imidlertid møte sine begrensninger når større volumer skal spisslastes på 

ventende tog. For å unngå slike økte hånteringskostnader, som vist i Figur 15 (maks 15 kr/m3) kan disse 

tømmervolumene kjøres upp til 20-25 km lenger, forutsatt en pris på 0,75-0,60 kr/m3/km.  

For det analyserte datamaterialet ligger den mest kostnadseffektive løsningen oftest på tre hovedterminaler 

i områdene Kongsvinger, Elverum og Mjøsbrua, for eksempel Rudshøgda. Et unntak er ved en kraftig økning i 

etterspørselen til treforedlingsindustrien i Østfold i områder som ligger i diesel-skyggen uten elektrifisering, 

det vil si Elverum-Solør. Manglende elektrifisering fører til økt bruk av terminalen på Sørli i stedenfor å bygge 

en eventuell ny terminal i nærheten av Mjøsbrua. Forutsatt full elektrifisering er den optimale løsningen en 

jevn fordeling av kapasitetsbehovet mellom de tre hovedterminalene der veinettets og jernbanenettets 

knutepunkter sammenfaller. Dette gir en mer robust løsning og sikrer kostnadseffektiv transport uansett 

markedsutvikling. En tilleggsterminal for jernbane på Romerike vil gi et mer miljøvennlig alternativ enn 

lastebil, for forsyning av tømmerindustrien i Østfold, men dette faller utenfor denne rapportens fokus.  
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En konstellasjon av hovedterminaler i lavlandet, med Elverum-Kongsvinger (78 km i luftlinje) og Mjøsbrua-

Romerike (84 km i luftlinje), vil gi avstander i luftlinje på 40-46 km mellom de ulike forgreiningene. I hvilken 

grad dette blir optimalt på sikt er også avhengig av hvordan transportnettverket utvikles utenfor 

studieområdet. Med både Koppang og Kvam, henholdsvis 83 km og 104 km lenger nord, og Rena og 

Hovemoen i mellomområdet, henholdsvis 32 og 33 km, er det flere valgmuligheter. Utviklingen av 

bruttovektene i regionene spiller en rolle for denne utviklingen.  

Virkesstrømmer og virkesbytte – Den potensielle innsparingen i transportkostnader for virkesbytte varierte 

mellom de tre delstudiene. For lastebilstransport til sagbruk viste den første studien, «Virkesbytte I, 

sortiment 140», en marginal totalgevinst på fire prosent. I den andre delstudien, «Virkesbytte II», varierte 

gevinsten mellom sortiment fra null til ti prosent, med størst innsparing for sortiment 140. Den tredje 

delstudien, «Virkesbytte III, sortiment 102», ga den største potensielle gevinsten, 11 prosent. I vurderingen 

av disse resultatene er det viktig å være klar over at tidshorisonten varierte mellom 1, 2 og 12 måneder. En 

lengre tidshorisont kan overvurdere de potensielle gevinstene på grunn av varierende virkesstrømmer 

mellom ulike leveranseperioder. 

Delstudiene I og III viste at det var mulig å oppnå reduserte totalkostnader, men dette resulterte i økte 

transportkostnader for den enkelt aktør. Dette forekommer ofte i praksis, for eksempel der en enkelte 

mottagere kan ha en vel avgrenset fangstområde konsentrerte omkring den forbrukende enhet/terminal 

and en annen aktører mottar virke fran det omkringliggende områder. I disse fall må virkesstrømmene for 

den sistnevnte strekke sig forbi den første for å samle tilstrekkelig volumer. I studie II en annen situasjon 

oppstod  der både mottagere strekker sine  virkesstrømmene ut forbi de andres nærområder, med en 

gjensidige likartet gevinst når de respektive volumer er like.  

Geografisk virkesbytte gangner transportkjøperen. For pris leverte bilvei er det mottakeren som mottar 

gevinsten, og for pris levert bruk/terminal er det omsetningsorganisasjonen som mottar gevinsten. 

Virkesbytte kan også begrenses til de stabile virkesstrømmene som er klart lønnsomme for begge parter. For 

sagtømmersortiment kan bytteavtalen etableres i god tid før avvirkning, for å sikre rett aptering for de 

respektive mottak. For massevirke, der det er mindre strenge krav til dimensjonspesifikasjoner, kan et 

gjensidige bytte også gjøres med kortere tidshorisont. Planlegging av virkesbytte på lang sikt muliggjør også 

bytte mellom tidsperioder, under forutsetning av at gjensidig balanse oppnås i løpet av den avtalte perioden. 

Sammenstilling av utviklingstiltak  
 
Tidligere oversikter av nasjonal konkurransekraft for norsk skogsektor presenterte relativt høye 

tømmertransportkostnader og lengre transportavstander for lastebil enn de som rapporteres fra norske 

kilder (se Vennesland 2013, Stuve 2016). Samtidig har en  gradvis konsolidering av transportstyringen under 

tiden  bidratt til en jevnere utnyttelse av transportkapasiteten, og økende bruttovekter har redusert både de 

faste og variable ledd i priser for lastebiltransport. Dagens situasjon i tømmertransport kjennetegnes av en 

oppmerksomhet på effektivisering. Med utgangpunkt i de temaene referansegruppen valgte ut for denne 

rapporten, har vi i Tabell 6 presentert ulike muligheter for kostnadsreduksjoner og estimater for 

innsparingspotensiale innen vei- og jernbanetransport av tømmer i Norge. 
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Tabell 6. Sammenstilling av ulike muligheter for kostnadsreduksjoner og estimater for innsparingspotensiale innen vei- 

og jernbanetransport av tømmer i Norge på strategisk, taktisk og operativt nivå. 

Nivå Tema  Tiltak Grunnlag  Innsparing, % 

 
Strategisk 
 
 

Infrastruktur  
                         – jernbane   
 
                         – vei  

Elektrifisering  
Utvikling av 
terminalnettverk  

0-12 kr/m3  
5 kr/m3 (system-nivå) 

0-8 
3 

Oppskriving bruttovekter  
(56 til 60 t) 

1 og 1,4 kr/m3 innsparing per t økt 
bruttovekt ved hhv 50 og 75 km 

8  

Taktisk Valg av material 
                         - jernbane 
 
                         - vei   

Vogntype 
Lasteprofil 

80 % av økning fra 2,5 til 3,4 t/vognm  
der kun 80 % av t/vognm utnyttes 

0-25 
0-20 

Utvikling egenvekt (0,5 t) 
 
Økt kjøring med kran av 

0,5 t av maks 2 t spredning i egenvekt 
(ift 34 t lastvekt)  
2,0 t egenvekt av 38 t last (5 %) 

1 
 
0-5 

Virkesstrømmer  
                         – jernbane  
 
                         – vei 

Virkesbytte 
 

Sortiment 102 mellom 2 marked  0-11 

Virkesbytte Sortiment 140 mellom 2-3 sagbruk 0-10 

Operativt Transportstyring 
 

Returer 20 % variasjon i innsparte tomkm 0-5 

  
De ulike relative innsparingspotensialene som er presentert i Tabell 6 gjelder for ulike grunnbeløp. For 

jernbanetransport er grunnbeløpet for inntransport, håndtering og videretransport i størrelsesorden 125-

150 kr/m3, for veitransport 50-70 kr/m3. Innsparing for utvikling av terminalnettverket er beregnet på 

grunnlag av et totalvolum som strømmer gjennom systemet. Innsparing for virkesbytte gjelder bare de 

volumer for parter med krysstrømmer av samme sortiment.  

I grove trekk kan resultatene kokes ned til ett fåtall mer generelle trender. Videreutvikling av infrastruktur 

genererer stabile gevinster, både for kombinerte vei- og jernbanetransporter så vel som for rene 

biltransporter. I dette ligger de potensielle innsparingene i størrelsesorden 5-10 prosent. 

Innsparingspotensialet for valg av materiell for jernbanetransport varierer mye, avhengig av de ulike 

operatørenes løsninger i dag og med hvilke begrensninger som gjenstår for å øke volumet per omløp samt 

for ytterligere å øke kapasitetsuntnyttelsen. Generelt gir utvidet lasteprofil en sikkert genvist så lenge økte 

vognvekter ikke overstiger tillgjengelig trekkraft. Potensialet for valg av materiell for 24 m/60 t 

lastebilstransportører var som oftest i størrelsesorden opp til 5 prosent. Generelt tibyr økte bruttovekter en 

sikkert gevinst, så lenge som dette speiles av prisene. Potensialet for mer effektive virkesstrømmer varierer 

mye mellom områder og mellom de ulike sortimenten, men opp til 10 prosent innsparing er mulig for tydlige 

og gjensidige krysstrømmer. Selv om operativ transportstyring ikke var fokusområdet for denne 

undersøkelsen, så antyder variasjonen i innspart km muligheter for opp til 5 prosent innsparing gjennom 

økte returer. 

Videre arbeid og implementeringsscenarioer 
 
Strategisk nivå – Når det gjelder tiltak for effektivisering på strategisk nivå, slik som jernbaneinfrastruktur og 

økende bruttovekter på veinettet, er skogsektoren godt i gang med en koordinert av innsats mot offentlige 

instanser. Når det gjelder utvidelsen av terminalnettverket og elektrifisering vil en veloverveid plassering av 

elektrifiserte hovedterminaler, med tilhørende lagerarealer, gi både lavere kostnadsnivåer og sikre 

strukturell fleksibilitet for bedre å møte framtidige endringer i etterspørselen i markedet. Når det gjelder 

valg av materiell for jernbane finnes det eksempler på høyeffektive systemløsninger.  Når det gjelder 

utviklingen av importvolumer til Sverige (Figur 21), så gir en videre utvikling av forutsetningene for 

jernbanetransport et klart norsk konkurransefortrinn foran andre leverandører som i større grad er 

avhengige av sjøtransport.  
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Figur 21. Utviklingen i importvolum til Sverige fra Norden og Baltikum (Skogsstyrelsen 2015). 

Taktisk nivå – Når det gjelder transportkostnader viser flere av våre studier av virkesstrømmer et betydelig 

innsparingspotensiale, muliggjort via geografisk virkesbytte. Det har tidligere blitt utviklet forretningspraksis 

for virkesbytte mellom de ulike skogeierandelslagene. Denne praksisen støttes fremdeles av SkogDatas 

informasjonsinfrastruktur, med mulighet for opp til fem handelsledd per virkesordre. Tidligere erfaringer 

tilsier at så lenge virkesbytte pågår etter at de respektive parter har tegnet kontrakt med sine skogeiere, så 

finnes det ingen begrensninger for slik praksis i konkurranselovgivningen. Derimot finnes det 

forretningsforhold som avgjør hvilke konstellasjoner kan gi bedre «strategic fit» for de respektive parter. En 

slik framgangsmåte er for eksempel når ulike mottakere har fokus på ulike sluttprodukter. Etter den initielle 

etableringen av en slik byttekonstellasjon, er det avgjørende med en gjensidig oppnåelse av avtalte 

tømmervolum innen et gitt område og tidsperiode. Ellers, der en umiddelbar gevinst av virkesbytte 

hovedsakelig kommer én part til gode finnes det beregningsmodeller for omfordeling av den totale 

gevinsten mellom partene. I praksis er virkesbytte oftest enklest å etablere i parvise konstellasjoner der 

tømmersjefer, logistikere og/eller controllere har god kjennskap til historiske virkesstrømmer. Beregningene 

som ligger til grunn for slike beregninger er forholdvis enkelt å gjennomføre i vanlig regneark. 

 
Operativt nivå – Lønnsomheten varierte mye mellom de ulike transportselskapene, noe som i viss grad 

gjenspeiler transportforutsetningene i de ulike områdene. Lønnsomheten avgjøres også av hvordan 

kapasiteten utnyttes av både transportorganisasjonen og transportøren. I materialet var driftsresultatet 

høyest for firma med færrest km per innkjørt m3, det vil si enten med kort transportavstand eller stor 

innsparing av tomkjøring gjennom returer. En «perfekt retur» har en teoretisk mulighet å halvere km per 

innkjørt m3, men er i praksis begrenset av operative restriksjoner, slik som strekningen til og fra første og 

siste last, kvoteregulering, tilstrekkelig mengde virke på velteplassen og hvordan potensielle returer søkes og 

verkstilles. Rutiner for å øke utnyttelsen av returpotensialet varierer fra en tidsmessig koordinert åpning av 

velteplasser på respektive virkesstrøm, innen eller mellom transportorganisasjonene, til opportunistisk bytte 

av returlast mellom enkelte transportører, som oftest basert på personlige kontakter. 

Høy utnyttelse av returmulighetene er mulig først når det finnes et visst minstevolum på velteplassene, som 

oftest to ukers transportvolum. Utnyttelsen varierer derfor også gjennom sesongen. Økt utnyttelse av 

returer er også mulig for biler med avtakbar kran, der større transportører med flere kompatible kraner kan 

la disse stå igjen på de respektive velteplasser. Ved bytte av returlast mellom organisasjoner eller 

transportselskaper er framgangsfaktoren en gjensidig balanse i byttevolum over tid. For områder i lavlandet, 

med parallelle jernbanelinjer og mange sagbruk, finnes det også muligheter for rutter med flere enn 2 

«bein», i form av trekanter eller til og med kvadrater. Utnyttelsen av lengre ruter forutsetter skiftkjøring, og 

med et bredt utvalg skiftbytteplasser. Både enkle og avanserte IT-løsninger er utviklet for å formidle disse 

muligheter mellom organisasjoner og transportører.  
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Kartleggingen av transportstyring viser at det finnes mange varianter for hvordan styring av 

transportressurser kan gjennomføres. Alle har imidlertid utgangspunkt i SkogDatas virksomhetsarkitektur og 

kontinuerlige utvikling, supplert med aktørenes egne IT-løsninger. En velfungerende koordinering av 

virkeskjøp, avvirkning, inntransport og videretransport legger grunnlaget for en jevnere virkesstrøm i 

framtiden, med muligheter for jevnere kapasitetsutnyttelse, redusert lagringstid, kortere ledtider og mindre 

kvalitetstap for industriens verdiskaping. 

Etterord 
 
Vi takker alle transportører, skogeierandelslag og firmarepresentanter som har vært villig å delta i intervjuer 

og i å dele erfaring, kunnskap og data med oss. Vi takker også referansegruppen, med deltagere fra Mjøsen 

Skog, Bergene-Holm, Borregaard, Norske Skog, Stora Enso, TFØ og Jernbaneverket, for god veiledning 

gjennom det mangfoldet av emner som har ligget til grunn for disse undersøkelsene. 
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