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1.  Innledning  
 

Agder skal være det naturlige valget for sikker 

og miljøvennlig godstransport. 

De globale klima- og miljøutfordringene verden 

står ovenfor krever omstilling – også innen 

transport. Regjeringens politiske målsetting er 

sikker, miljøvennlig og kostnadseffektiv 

godstransport. For å få til dette har EU og  

Norge en målsetting om å overføre 

godstransport fra vei til sjø- og bane. 

 

Agder, som stor eksportregion med naturlig og 

strategisk plassering i internasjonale 

transportstrømmer, skal bidra til denne 

overføringen jf. Regional transportplan Agder 

2015-27.  

Å tilrettelegge for mer gods på sjø og bane vil 

gi positive effekter på klima, miljø og 

trafikksikkerhet. I tillegg vil en tilrettelegging 

skape gode vilkår for næringslivet og grobunn 

for næringsklyngedannelse. For å kunne utvikle 

velfungerende og effektive transport-

knutepunkt må det legges til rette for minst 

mulig skifte av transportmiddel. Dersom en 

større andel av godstransporten skal overføres 

til sjø og bane, kreves en utvikling av havner 

med tilknytning til jernbane. 

 

Økt godstransport på sjø og bane vil 

 

 gi bedre utnyttelse av 

infrastrukturinvesteringene. 

 

 redusere klimautslipp fra 

tungtransport på vei. 

 

 styrke trafikksikkerhetsarbeidet. 

 

 styrke regional konkurransekraft og å 
øke verdiskapingen. 

 

 

 

1.1 Om bakgrunnsnotatet og 

strategi for intermodal 

godstransport 

Dette bakgrunnsnotatet presenterer relevante 

rammer og beskriver de samfunnsøkonomiske 

gevinster ved å satse på godstransport på sjø 

og bane.  

 

Strategi for intermodal godstransport er et 

eget dokument som skal bidra til å 

gjennomføre internasjonale og nasjonale mål 

om å øke godstransport på sjø og bane.  

 
Sammen skal bakgrunnsnotatet og strategien 

bidra til å tydeliggjøre regionens behov for 

investeringer.  

1.2 Geografiske avgrensninger 

Dokumentet begrenser seg til Kristiansand 

Havn og Sørlandets Godsterminal Langemyr 

(knutepunkt Kristiansand), som sammen utgjør 

Agders eneste intermodale knutepunkt med 

forbindelse mellom havn og jernbane.  

1.3 Medvirkning 

Flere aktører har bidratt i arbeidet med å 

utarbeide strategi- og bakgrunnsnotatet. Blant 

dem nevnes Aust-Agder fylkeskommune, 

Kristiansand Havn KF, Norges Lastebileier-

Forbund (NLF), ROM Eiendom, Bane NOR, 

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, 

NHO Agder og Kystverket. 
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2. Bakgrunn og kunnskaps-

grunnlag 

2.1 Internasjonale føringer 

Av relevante internasjonale føringer nevnes: 

- EU-kommisjonen (2011): «Veikart til et 
helhetlig europeisk transportområde: 
Hvitbok om konkurransedyktig og 
bærekraftig transport». 
 

- FN (2015): Parisavtalen. 
 

- Rådsdirektiv 92/106/EØF av 7. 
desember 1992 om innføring av felles 
regler for visse typer kombinert 
transport av gods mellom 
medlemsstater. 

2.2 Nasjonale og regionale 

føringer 

Av relevante nasjonale og regionale 

dokumenter nevnes: 

- NTP Godsanalyse (2015).  
 

- Nasjonal havnestrategi (2015). 
Regjeringens strategi for effektive havner 
for å få mer gods på sjø. 
 

- Nasjonal transportplan 2018–2029.  
Meld. St. 33 (2018–2029).  
 

- Godsstrategi for jernbanen (2016-2029). 
 

- Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i 
europeisk samarbeid. Meld. St. 41 (2016-
2017). 

- Regionplan Agder 2020 
 

- Regional transportplan 2015-27 
 

- Internasjonal strategi Agder (2012) 
 

- Regional plan for Kristiansands-
regionen 2011-2050 
 

2.3 Intermodal godstransport – 

definisjoner 

Intermodalitet eller intermodal transport vil si 

at to eller flere transportformer inngår i en 

transportkjede. Godset blir lastet opp på en 

lastbærer, for eksempel en container, som kan 

benyttes både på bil, skip og tog. 

Et Intermodalt knutepunkt har infrastruktur 

som legger til rette for omlasting mellom ulike 

transportformer. 

Nasjonal havnestrategi (2015) legger vekt på å 

utvikle norske havner til intermodale 

knutepunkt. 

2.4 Nasjonal transportplan 

Regjeringen vil legge til rette for at næringslivet 

tilbys effektive transporter med lave 

transportkostnader på en miljøvennlig og 

sikker måte. I følge den brede 

samfunnsanalysen av godstransport, som ble 

gjennomført i forbindelse med arbeidet med 

Nasjonal transportplan 2018-2029: 

 må transport av gods bli sikrere, mer 
miljøvennlig og effektivt for alle 
driftsformer 
 

 er konkurranseflatene mellom 
transportformene små  
 

 lastebilens økte konkurransekraft 
henger sammen med etterspørsel av 
hurtigere varelevering og mer handel 
mot øst 
 

 forventes det sterk vekst for alle 
transportformer, men sterkest vekst 
for lastebilen 
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Regjeringens godsstrategi 
Her gjengis hovedelementene i regjeringens 

godsstrategi og virkningene av dem: 

 Tiltakene i planen skal bidra til at alle 
transportformer blir mer miljøvennlige, 
med særlig vekt på mer miljøvennlig 
motorteknologi og drivstoff. 
 

 Øke sikkerheten gjennom bl.a. bedre 
infrastruktur, sikrere transportmidler, mer 
kontroll av overholdelse av regelverk mv. 
og å ta i bruk bedre teknologi vil være et 
viktig element. 
 

 Øke framkommeligheten for 
godstransport ved å videreutvikle 
standarden på eksisterende infrastruktur. 
Dette vil gi økt kapasitet, redusert 
transporttid og økt pålitelighet i 
godstransporten. 
 

 Legge til rette for overføring av gods til sjø 
og bane på de lange transportene ved å 
sikre godt samspill mellom 
transportformene.  

 

 Legge til rette for effektive terminaler og 
knutepunkter gjennom gode 
sammenkoblinger i infrastrukturen vil 
være særlig viktig. 

 

 Etablere tilskuddsordninger for 
sjøtransporten som bygger opp under 
godsmålet. 

 

 Redusere transportkostnadene ved å 
effektivisere den enkelte transportform 
gjennom bedre kapasitetsutnyttelse.  
 

 Legge til rette for å utnytte 
stordriftsfordeler. Lengre godstog, økt 
bruk av modulvogntog, bedre 
logistikksystemer gjennom mer bruk av 
IKT mv. vil være elementer i en slik 
effektivisering1. 

                                                           
1 Meld. St. 33 Nasjonal transportplan 2018-2029 s.192 

Regjeringens ambisjon er å overføre 30 % av 

godstransport over 300 km fra vei til sjø og 

bane innen 2029.   

Tilskuddsordninger 
Regjeringen tar sikte på å styrke sjøtransporten 

gjennom: 

– Tilskuddsordning for godsoverføring. 

– Nasjonal havneplan, herunder forsterking av          

stamnetthavnregimet. 

– Tilskuddsordning for investering i effektive og 

miljøvennlige havner. 

–  Tilskuddsordning for havnesamarbeid2. 

 

 

 

 

 

Illustrasjonen er hentet fra Kristiansand Havns 
hjemmesider (2017) 

 

 

 

 

 

2 Meld. St. 33 Nasjonal transportplan 2018-2029 s. 182  



 

 

Bakgrunnsnotat         

© Vest-Agder fylkeskommune  

4 

3. Samfunnsøkonomiske 
gevinster ved å satse på 
godstransport på bane og sjø  

 

De samfunnsøkonomiske gevinstene ved å 

satse på godstransport på sjø og bane er 

knyttet til klimahensyn, trafikksikkerhet og 

infrastruktur.  Redusert gjennomgangstrafikk 

av tungtransport på vei gir fordeler som mindre 

luftforurensning, klimagassutslipp, støy, kø, 

slitasje og færre ulykker. 

 

Økt godstransport på sjø og bane kan også 

bidra til å styrke regionens næringsutvikling og 

konkurransefortrinn.  

 

3.1 Klima, miljø og bærekraft 
EU har som mål at 30 % av alt gods som i dag 

transporteres med lastebil over en distanse på 

mer enn 300 km, skal overføres til sjø eller bane 

innen 2030. Innen 2050 er målet at 50 % av 

denne typen gods skal overføres fra vei til sjø 

eller bane.   

Gjennom internasjonale avtaler har Norge 

påtatt seg ansvar for å nå klimamålene og en 

klar målsetting i nasjonale, regionale og lokale 

strategier er at godstransporten skal bli sikrere, 

mer miljøvennlig og effektivt for alle 

transportformer.  Arbeidet med 

godsoverføring fra vei til sjø er en viktig 

oppfølging av klimameldingen (Meld. St. 41 

(2016-2017)). 

Nasjonal transportplan 2018-2029 legger til 

rette for at Norge skal kutte i 

klimagassutslippene fra transportsektoren. En 

vellykket satsning på bane- og sjø vil være en 

viktig bidragsyter for å få ned 

klimagassutslippene som knytter seg til 

transportsektoren og for at Agder skal bidra til 

et lavutslippssamfunn må klimavennlige 

transportmidler tas raskt i bruk.  

Klimaeffekter ved overføring av 
godstransport fra vei til sjø og bane 
I følge rapporten Klimaeffekter ved overføring 

av gods fra vei til sjø, som ble utgitt av Norges 

Rederiforbund i 2016, er en overføring av 5 

millioner tonn gods fra vei til sjø beregnet å 

redusere CO2-utslippene med 300.000 tonn pr. 

år. Det vil erstatte opp mot 300.000 

langtransporter med lastebil årlig. Det tilsvarer 

klimaeffekten av at 150.000 fossile personbiler 

i Norge skiftes ut med like mange el-biler. 

Rapporten belyser forventet klimaeffekt og 

beregnet redusert utslipp av CO2 ved 

overføring av gods fra lastebil til skip. Tre ulike 

scenarier i rapporten er analysert og 

resultatene i studien viser at intermodale 

sjøtransportsystemer har et vesentlig lavere 

energiforbruk og klimautslipp enn bilbaserte 

transportsystemer for samme godsmengde.  

 

Det er viktig at miljøvennlige alternativer kan ta 

en reell andel av godstransporten i vår region 

og denne utviklingen vil kreve betydelige 

nasjonale midler, i tillegg til lokal og regional 

innsats. 

Landstrøm   
Transportetatene skal arbeide for at havnene 

utvikles til energiknutepunkter med 

ladetilgang, landstrøm og miljøvennlig 

drivstoff. Landstrøm skal være tilgjengelig i 

havner hvor trafikken og skipstypene gir et 

godt potensial for utslippskutt. Dette vil bidra 

til å redusere klimagassutslipp og lokal 

luftforurensning ved landligge og muliggjøre 

hybridløsninger på skip. Det skal være et særlig 

fokus på nærskipsfarten for å styrke 

konkurransegrunnlaget og klimagevinsten ved 

godsoverføring.  

Cruiseskip bruker veldig mye energi under 

havneopphold. Selv om mange havner, 

deriblant Kristiansand havn, har utstyr for 

tilkobling til landstrøm, har dette liten effekt 
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dersom cruiseskipene ikke er utstyrt for å koble 

seg til slike anlegg. Etter forslag fra Vest-Agder 

fylkeskommune vedtok Nordsjøkommisjonens 

på sitt årsmøte i 2017 en resolusjon som tar til 

orde for at det utarbeides internasjonale 

reguleringer for bruk av landstrøm på 

cruiseskip. Ettersom den enkelte havn har 

begrensede muligheter for å påvirke cruise-

rederiene, tar resolusjonen til orde for at det 

utarbeides internasjonale reguleringer for bruk 

av landstrøm i havner for å gi rederiene 

incentiver til å installere nødvendig utstyr for 

dette. 

Tiltak som bidrar til reduksjon av klimagass 
innen godstransport 
 Overføring av gods fra vei til sjø og bane 

 Terminalkapasitet for jernbane 

 Kapasitetsøkende tiltak som bygging og 

forlenging av dobbeltspor 

 Banekoblinger/tilsvinger 

 Endring i losberedskapsavgiften 

 Tilskuddsordninger for godsoverføring 

 Tilskuddsordninger for effektive og 

miljøvennlige havner 

 Bedre veitilknytning til havnene 

 Tilskuddsordning for havnesamarbeid.3  

 

3.2 Trafikksikkerhet og 
infrastruktur 

Overføring av godstransport fra vei til sjø og 

bane vil bidra til færre ulykker og øke 

trafikksikkerheten på aktuelle veistrekninger 

ved at tyngre kjøretøy fjernes fra veiene.  

Selv om vogntogulykker inntreffer sjeldnere 

enn andre kjøretøy når det tas hensyn til 

kjørelengde, er vogntogulykkene alvorlige på 

grunn av kjøretøyenes høye vekt og stor 

masseforskjell mellom vogntog og motpart. 

Mindre godstransport på veiene vil derfor bidra 

                                                           
3 NTP 2018-2029 s. 228 

til bedre trafikksikkerhet og gi mindre press på 

veiutbygging. I tillegg vil det føre til bedre 

fremkommelighet, mindre slitasje på veiene og 

mindre forekomst av kø. 

Vatnestraum jernbaneprosjekt 
Et godt eksempel på overføring av 

godstransport fra vei til bane i vår region er 

transporten av VOSS vann som produseres på 

Vatnestraum næringsområde i Birkenes 

kommune. Denne transporten benyttet 

fylkesvei ned til Kristiansand Havn. 

Fylkesveinettet er av varierende standard og 

går forbi mange skoler og barnehager. I juni 

2017 åpnet et sidespor fra Vatnestrøm til 

Kristiansand havn og vannet fraktes nå med 

jernbane ned til havna.   

Etablering av sidesporet fjernet et stort antall 

semitrailere fra veiene, noe som gir en langt 

bedre sikkerhetssituasjon på strekningen til og 

fra fabrikken ved Vatnestrøm. I tillegg 

reduseres CO2-utslippene fra lastebil med 

20.000 tonn årlig som følge av overføringen. 

Vatnestraum jernbaneprosjekt er et eksempel 

på at det er mulig å bruke jernbanetransport 

som alternativ til veitransport, også på kortere 

strekninger.  

 

Foto: Vest-Agder fylkeskommune 
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3.3 Næringsutvikling og 
infrastruktur 

Agder er en viktig næringsregion og 

Kristiansand havns betydning for regional 

konkurransekraft og utvikling understrekes i 

ringvirkningsanalysen som ble utført for havna 

i 2014. Ett av elementene som kreves for å 

være en attraktiv region for 

næringsetableringer er tilrettelegging og 

utbygging av infrastruktur som gir regularitet 

og reduserer transportutgiftene. God 

infrastruktur vil gi direkte utslag i 

kostnadsbildet for næringene og er en 

forutsetning for næringsetableringene i vår 

region. 

Transport mellom produsent og forbruker er 

en stor del av kostnadsbildet til et produkt. Et 

av fokusområdene i nasjonal transportplan og 

den nasjonale havnestrategien er 

kostnadsreduksjon innen transport.  

Tilgang på god infrastruktur (luft, vei, bane og 

sjø) og gode sjørelaterte arealer skaper 

forutsigbarhet og fleksibilitet for næringslivet, 

og fungerer som en katalysator for videre 

utvikling – både regionalt og nasjonalt. 

Gjennom arbeidet med NTP underbygger 

transportetatene behovet for å sikre at 

transportintensive næringer får direkte tilgang 

til sjø- og jernbaneterminalene. Dette ansees 

som et viktig og langsiktig tiltak for å beholde 

og styrke konkurransekraften.  

Klynger med sjøtilgang gir rom for etablering av 

næringsaktivitet som er avhengig av 

sjøtransport og gir muligheter for 

samlokalisering av mindre bedrifter. I tillegg gir 

samlokalisering av transportterminaler mindre 

kostnader.  

Høyere frekvens bidrar til økt tilgang for 

transport for vareeierne. Det gir større 

                                                           
4 Betegnelsen utpekt havn ble avviklet i Nasjonal havnestrategi 

(2015). 

trygghet i regularitet, og bidrar til reduserte 

kostnader. Høyere frekvens vil også kunne 

tiltrekke seg nye lastsegmenter og 

varegrupper.  

I Strategisk næringsplan for 

Kristiansandsregionen (2014) er en av 

satsingene å utvikle fremtidens havn og 

havnestruktur. Dette skal skje ved å: 

 «styrke Kristiansand havn som 
nasjonalt utpekt havn4 og landets 
neststørste containerterminal 
 

 utvikle nye havneavsnitt tilrettelagt for 
videreutvikling av regionens 
internasjonalt rettede næringsliv 
 

 videreutvikle gode løsninger for ferje- 
og cruisetrafikken» 

Det er viktig for næringslivet på Agder at 

Kristiansand havn og Sørlandets godsterminal 

Langemyr opprettholder en konkurransedyktig 

posisjon i fremtiden. 

 

 

Kristiansand Havn (Foto: Vest-Agder fylkeskommune) 
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4 Hvorfor satse på 

godstransport på sjø og 

bane på Agder? 

4.1 Regional konkurransekraft 

Agder har en strategisk geografisk plassering 

som gir et konkurransefortrinn for Kristiansand 

havn og Sørlandets godsterminal Langemyr. 

For å opprettholde og videreutvikle sin posisjon 

som en vekstregion er Agder avhengig av en 

effektiv og miljøvennlig godstransport. 

Utviklingen av gode og helhetlige løsninger i 

transporttilbudet og i transportkorridorene er 

viktig for distrikts- og regionalpolitikken og vil 

bidra til utviklingen av vekstkraftige regioner.   

4.2 Knutepunkt Kristiansand 

Knutepunktet Kristiansand har en rekke 

fordeler knyttet til: 

- tilgang til kompetanseutvikling og 
utdanning gjennom Universitetet i 
Agder 
 

- nasjonale/internasjonale forbindelser 
gjennom Kristiansand lufthavn, Kjevik 
 

- tilgang til havneområder for alle typer 
godssegmenter 
 

- tilgang til kainære industriarealer med 
stor dybde langs kaifronten  
 

- lette og raske innseilingsforhold og 
fleksible havneløsninger 
 

- intermodal forbindelse jernbane/havn 

 

 

 

 

4.3 Transportkorridorer 
Agders beliggenhet og transportnett utgjør en 

viktig del av de nasjonale og internasjonale 

transportkorridorene: 

Transportkorridor 3: Oslo–Grenland–  

Kristiansand –Stavanger  

Transportkorridor 5: Transportnettverk 

mellom Østlandet og Vestlandet  

 

Jyllandskorridoren (U3 fastland) 

Jyllandskorridoren er den viktigste 

transportkorridoren fra Kristiansand via 

Hirtshals og videre gjennom Jylland. I tillegg til 

firefeltsvei har Hirtshals satset på overgangen 

jernbane-sjø ved å etablere jernbaneterminal 

tilknyttet ferjeterminalen. Dette gir Agder 

muligheter for jernbanetilknytning til resten av 

Europa gjennom Kristiansand Havn.  

 

4.4 Internasjonale samarbeid  
Agder har lange tradisjoner for internasjonalt 

samarbeid. Næringslivet i regionen er 

eksportorientert, konkurrerer om oppdrag og 

arbeidskraft på internasjonale arenaer og 

berøres av internasjonale konjunkturer. 

Gjennom EØS-avtalen og ulike 

samarbeidsorganer og -programmer er 

Nasjonal transportplan 2018-2029 oppgir 
at i transportkorridor 3 dominerer 
lastebil godstransporten med 72 % av 
godsmengder på de lengre strekningene. 
Resten går på jernbane og skip.  
 
På strekningen Oslo–Stavanger har 
jernbane og lastebiltransport nesten like 
store andeler, mens sjøtransporten 
utgjør en mindre andel. 
 
Lastebiltrafikken langs korridor 3 
forventes å øke med om lag 89 % fra 2012 
til 2040. Jernbanetransporten forventes å 
øke med om lag 79 % og i sjøtransporten 
forventes en økning på 55%. 
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landsdelens orientering mot europeisk 

samarbeid sterk.  

Nordsjøkommisjonens transportgruppe 
Vest-Agder fylkeskommune deltar i 

Nordsjøkommisjonens transportgruppe på 

politisk og administrativt nivå. 

Transportgruppen arbeider for å styrke 

tilkoblingen til EUs hovedtransportnettverk, og 

for at sjøtransporten skal få bedre rammevilkår 

og finansieringsmuligheter under EUs 

infrastrukturinstrument Connecting Europe 

Facility (CEF)5.  

Konkret jobbes det for at den danske delen av 

Jyllandskorridoren (Fredericia–Hirtshals og 

Frederikshavn) skal innlemmes i EUs ScanMed-

korridor6 som starter i Fredricia sør for Aarhus. 

Dette vil bidra til at korridoren får høyere 

prioritet og bedre finansieringsmuligheter 

under EUs CEF. Region Syd-Danmark, driver 

også dette arbeidet gjennom EUs forum for 

ScanMed-korridoren. 

Nordisk transportpolitisk nettverk (NTN) 
Vest-Agder fylkeskommune deltar også i 

Nordisk transportpolitisk nettverk (NTN), et 

regionalt transportpolitisk samarbeid som 

arbeider for å skape grunnlag for 

transportpolitiske beslutninger innen regional 

transport og infrastruktur-planlegging.  I tillegg 

til Agderfylkene er de andre deltagerne i 

samarbeidet de norske fylkeskommunene 

Møre og Romsdal, Rogaland, Telemark, og 

Vestfold, samt de tre danske regionene 

Nordjylland, Midtjylland og Syd-Danmark.  

Interreg-prosjektet Nærsjøfart i Øresund-
Kattegat-Skagerak (NØKS) 
Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand 

havn deltar i Interreg7-prosjektet NØKS II.  

                                                           
5 Connecting Europe Facility (CEF) er et sentralt EU-

finansieringsinstrument utviklet spesielt for direkte investeringer 
i europeisk transport, energi og digital infrastruktur for å løse 
identifiserte manglende lenker og flaskehalser. 
6 Skandinavisk-Middelhavskorridoren strekker seg fra Finland og 
Sverige i Norden, til øya Malta i Sør, i Danmark, Nord-, Sentral- 

Deltakerland i NØKS II er Norge, Sverige og 

Danmark og aktivitetene dekker områdene 

rundt Øresund, Kattegat og Skagerrak (fra 

Øresund til Vest-Agder). Prosjektet startet i 

2015 og avsluttes i 2018.  

Prosjektets overordnede målsetting er å legge 

til rette for et mer miljøvennlig og 

karbonnøytralt transportsystem i regionen 

gjennom utvikling og forbedring av regionens 

sjøtransportsystem. NØKS II skal i tillegg 

stimulere til overføring av gods fra vei til sjø.  

 

 

Medlemsregioner i Nordisk Transport Netværk Illustrasjon 
hentet fra www.ntn.dk (2017) 

 

og Sør-Tyskland, de industrielle hjerteområdene i Nord-Italia og 

de sørlige italienske havnene. 
7 Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk 

integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid 

http://www.ntn.dk/
http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY6dWOkuzaAhXFXSwKHfU3CzcQjRx6BAgBEAU&url=http://docplayer.dk/62873786-Transportstatistik-2009-v-e-s-t-s-k-a-n-d-i-n-a-v-i-e-n.html&psig=AOvVaw0K4spwH_tqvwxIqc-DgvxU&ust=1525526204119751
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5. Kristiansand havn og 
Sørlandets godsterminal 
Langemyr 

5.1 Kristiansand havn 

Kristiansand havn ligger sentralt i de regionale, 

nasjonale og internasjonale transport-

korridorene. Havna er landsdelens viktigste 

ferje- og containerhavn og vil være et av 

landets viktigste intermodale knutepunkt. 

 

Internasjonal betydning 

Kristiansand havn er direkte knyttet til 

transportkorridorene gjennom Europa 

gjennom U3/Jyllandskorridoren. Havna er en 

naturlig samarbeidspartner for Nordic Link og 

andre logistikksamarbeid innenfor og utenfor 

EU. Ferjeforbindelsen mellom Kristiansand og 

Hirtshals er korteste sjøvei til Europa, med 

kobling til det europeiske jernbanenettet, 

veinettet og de oversjøiske sjørutene. Forutsatt 

jernbanetilknytning er Kristiansand havn 

vurdert av Kystverket til å tilfredsstille EUs krav 

til å inngå i kjernenettverket i TEN-T8 .  

 

Nasjonal betydning 

Kristiansand havn er en av landets 

stamnetthavner og en av Sør-Norges viktigste 

transportknutepunkt med direkte tilknytning 

til hovedveisystemet mot Østlandet (E18), 

Rogaland/Vestlandet (E39) og 

Hordaland/Bergen (E39/Rv9). 

 

Regional betydning 

Kristiansand havn spiller en nøkkelrolle som 

regional utviklingsaktør og tilrettelegger for 

næringslivet. Havnas posisjon er befestet i 

Regionplan Agder og ett av hovedtiltakene i 

planen er å: 

 

                                                           
8 Transeuropeisk Transportnett – les mer i definisjonslisten 

bakerst.  

«Videreutvikle Kristiansand havn som nasjonal 

knutepunktshavn som binder transport på sjø, 

jernbane og veg.» 

 

I 2016 vedtok fylkestinget i Vest–Agder å 

«arbeide aktivt for å fremme Kristiansand Havn 

KF som et nasjonalt intermodalt 

trafikknutepunkt og som nasjonal 

knutepunktshavn som binder sammen 

transport på sjø, bane og vei.» 

Havnesamarbeid mellom havnene Mandal, 
Kristiansand og Arendal  
Et ledd i regjeringens arbeid med å styrke 

sjøtransportens konkurransene evne er en 

tilskuddsordning for havnesamarbeid. 

Havneforvaltningene i Mandal, Kristiansand og 

Arendal har inngått et samarbeidsprosjekt som 

er i tråd med nasjonale og regionale 

målsettinger. Viktige temaområder som skal 

kartlegges er hvordan havnestrukturen i Agder 

best kan tilpasses målene for godsoverføring 

fra vei til sjø. Prosjektet skal blant annet se på 

hvilke muligheter et slikt samarbeid kan gi og 

hvordan de tre havnene kan posisjonere seg i 

forhold til det transeuropeiske nettverket, og 

avlaste terminalen på Alnabru. 

Potensiale som avlastningshavn  
Varestrømsanalyse for Kristiansand Havn 

(2013) har gitt oss gode indikatorer på hvor 

godset gjennom Kristiansand Havn kommer fra 

og skal videre. Analysen oppgir blant annet at 

store deler av trailertrafikken via Kristiansand 

har levering- eller avsenderadresse andre 

steder enn på Sørlandet.  

Kristiansand havns beliggenhet gjør at den kan 

avlaste andre havner og terminaler i Oslo og 

Gøteborg. Som eksempel går store 

godsmengder på E6 gjennom Sverige til Norge, 

noe som har ført til at Østlandet og 

Osloregionen har kapasitetsutfordringer og 
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stor belastning. Det vil derfor være 

hensiktsmessig å overføre noe av trafikken som 

går E6 til og fra Norge over på bane og skip. 

Dette kan f.eks. løses ved å etablere en ro/ro9-

pendel mellom Gøteborg og Kristiansand. 

Veinettet over Svinesund vil da få avlastning.  

Beregninger som er gjort i forbindelse med 

Rapporten Sørvestbanen Godspotensial (2014) 

viser at det kan være et marked for at skip som 

i dag legger til i Oslo, Drammen eller Moss for å 

losse, heller kan gå inn til havnene Borg, 

Grenland eller Kristiansand, med det mål om å 

laste opp eksportvarer for returseilingen. 

Kristiansand havn er særlig egnet for å ta imot 

deler av godset som ankommer Gøteborg havn 

og skal videre til det sørlige/sørvestlige Norge. 

Dersom dette godset ankommer Kristiansand 

havn vil transportavstanden reduseres 

vesentlig. Avstanden fra Gøteborg til 

Kristiansand via Alnabru er 630 km, mens den 

er 500 km dersom godset fraktes med ferje 

mellom Moss og Horten. Til sammenligning er 

sjøveien fra Gøteborg til Kristiansand 250 km.  

Utredningen CO2-reduksjon ved økt 

godstransport over Kristiansand havn (2016) 

viser at omtrent 1,5 million tonn gods som 

fraktes på vei fra havna i Gøteborg til Alnabru 

gjelder gods som har sin endelige destinasjon i 

Buskerud, Telemark, Agder, Rogaland og 

Hordaland. Dersom dette godset losses ved 

sørspissen av Norge og fordeles videre kan 

klimagassutslipp reduseres med opptil 50 – 70 

000 tonn i året. Dersom dette godset sendes 

med jernbane videre fra Kristiansand, vil 

klimanytten være enda større10. 

 

 

                                                           
9 Roll on/roll off – les mer i definisjonslisten bakerst.   

5.2 Sørlandets godsterminal 

Langemyr  

Sørlandets godsterminal Langemyr ligger fem 

km nord for Kristiansand sentrum og er 

tilrettelagt for intermodal transport.  

I løpet av de siste årene er terminalens 

produksjonskapasitet blitt ytterligere styrket 

av etablering av ny adkomst og nytt 

containerspor med ny lastegate. Dette har 

bidratt til å utvide terminalens 

produksjonskapasitet fra ca. 28 000 TEU til ca. 

46.000 TEU pr. år. I tillegg har terminalen blitt 

utvidet med omlag 40 mål de siste 8 årene og 

vil bli ytterligere utvidet med nye 10 mål i løpet 

av 2018/19.  Dette gir terminalen en meget god 

lagringskapasitet kombinert med muligheter 

for etablering av tilgrensede servicefunksjoner 

til terminalproduksjonen. 

Rapporten Sørvestbanen Godspotensial (2014) 

viser muligheter for godstransport på 

Sørvestbanen på kort og lang sikt. Rapporten 

viser blant annet at godstransporten på 

Sørvestbanen kan økes ved å etablere et 

tettere samarbeid mellom ferjeselskapene, 

havnene og godsoperatørene.  

 

10 Havnesamarbeid – Muligheter for å styrke regionens utvikling 

gjennom fellessatsing s. 6 

:Sørlandets godsterminal Langemyr (Foto: Rejlers) 

) Norge AS) 
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6. Satsningsområder og 

investeringsbehov 
Agder avhenger av at et større volum egnet last 

når vår landsdel. Kapasiteten til å ta imot 

godset avhenger av at knutepunktet 

Kristiansand Havn og Langemyr godsterminal 

opprustes til å kunne ta imot en tilstrekkelig 

mengde varer som igjen vil styrke bane- og 

sjøtransporten i Agder. 

Godstransporten er markedsstyrt og en rekke 

involverte aktører i transportkjeden. Det er en 

utfordring å endre et transportmønster på kort 

sikt, men det finnes en rekke tiltak som kan 

iverksettes for å påvirke utviklingen.  

 

 

Foto: Vest-Agder fylkeskommune 

 

6.1 Langsiktig satsing på 

intermodal godstransport på 

Agder 

Agder skal arbeide for å sikre hensiktsmessige 

arealer og infrastruktur for havner og 

logistikkbasert næringsvirksomhet som styrker 

regionen som helhet i et langsiktig perspektiv. 

Samarbeidet mellom havnene Arendal, 

Kristiansand og Mandal, og samarbeidet 

mellom havnene i Listerregionen kan bidra til å 

gjøre regionen mer attraktiv for transport av 

gods. Dette kan igjen føre til at regionen 

tiltrekker seg havne- og logistikkbasert 

næringsvirksomhet.  

Velfungerende infrastruktur er en forutsetning 

for å gjøre transport på sjø og bane attraktivt 

og konkurransedyktig på linje med 

veitransport. Eksisterende knutepunkter må 

oppgraderes for å bygge opp under grønnere 

og sikrere næringstrafikk.  

6.1 Tiltak for å stimulere til 

overføring av gods fra vei til sjø 

og bane: 

 

 Mer godstransport med ferje 

Kristiansand-Hirtshals:  

o Utnytte dagens muligheter for 

godstransport med løshengere 

på ferje/bane til/fra 

Kristiansand.  

 

o Se på muligheter og 

videreutvikling av 

godstransport etter bygging av 

Gartnerløkkaprosjektet. 

Dobbeltspor til kaifront vil 

være en forutsetning 

 

 Promotere dagens tilbud og 

videreutvikle containertransport med 

bane til/fra Kristiansand havn. 

 

 Identifisere og prioritere tiltak for 

videreutvikling av Langemyr 

godsterminal. 

 

 Knytte ferjeterminalen og Langemyr 

tettere sammen ved å identifisere og 

prioritere effektiviseringstiltak for å 

styrke samvirket mellom 

godstransport på bane/sjø. Se på 

muligheten for å forlenge sporet fra 

Dalane til havna. 

 

 Forbedret strømforsyning på 

Sørlandsbanen. 

 



 

 

Bakgrunnsnotat         

© Vest-Agder fylkeskommune  

12 

 Flere og lengre kryssingsspor på 

Sørlandsbanen, særlig vest for 

Kristiansand. 

 

 Identifisere andre tilretteleggingstiltak 

med potensial for overføring av gods 

til bane (eks. Bergene Holm i Åmli). 

6.3 Dagens situasjon for 

Kristiansand Havn 

Kristiansand havns hovedaktiviteter er i dag 

lokalisert i Vestre havn hvor havna har 

jernbanetilknytning og på Kongsgård/Vige.  

Fra Nasjonal transportplan 2018-2023 

Innseiling Kongsgård/Vige 

Prosjektet Innseiling Kongsgård/Vige ligger 
inne i NTP i perioden 2024-2029 med 50 
millioner kroner.  Utbedringer av farleden vil 
øke sikkerheten og gjøre det mulig å få anløp 
av større fartøy. Farleden vil få en bredde på 
168 m og dybde på 20 m.11  
 

E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen 

Strekningen Gartnerløkka–Kolsdalen i 

Kristiansand er ca. 1,4 km og har en 

årsdøgntrafikk på ca.  40 000 kjøretøy. Her er 

det problemer med forsinkelser i rushtidene 

for trafikken både på E39 inn til Norge via 

ferjene og for trafikk på gjennomgående 

E18/E39, samt økt trafikk i bygatene. Prosjektet 

omfatter bygging av ny E18/E39 med nye kryss 

med Vestre Strandgate, ferjeterminal og rv9 og 

del av ny Havnegate med adkomst til dagens 

containerhavn. 

I prosjektet inngår bygging av to parallelle 

jernbanespor til Kristiansand ferjeterminal for 

overføring av gods fra sjø til bane.  Prosjektet 

legger til rette for videreføring av Havnegata 

fram til containerhavn syd og vest i 

Kvadraturen. Prosjektet bidrar til utvikling av 

                                                           
11 Nasjonal transportplan 2018-2029, s. 287 
12 Nasjonal transportplan 2018-2029 s. 282 
13 Ringvirkningsanalysen 2014/Næringslivets behov, Rambøll 

2017 

sikre og effektive knutepunkter for overgang 

mellom ulike transportmidler. 12 

Når ombyggingen av E39 Gartnerløkka er 

gjennomført og nye lastespor er etablert på 

ferjeterminalen vil det være mulig med 

tilnærmet sømløs jernbaneforbindelse mellom 

Norge og kontinentet. 

6.4 Arealbehov Kristiansand Havn 

Havnevirksomhet krever areal, både for å 

skape en effektiv og produktiv utnyttelse av 

områdene og for å dimensjonere for fremtidig 

godsvekst.  

Havneareal er en begrenset ressurs13. 

Endringer i godstransport tilsier at det vil bli 

færre skip med større last i fremtiden, noe som 

favoriserer de største havnene. Det er 

vesentlig å sikre arealer til langsiktig 

havneutvikling og tilrettelegge for en 

infrastruktur som bidrar til at vi kan ha en 

konkurransedyktig havn for regionen og 

nasjonalt.  

6.5 Ny havnestruktur og havne-

avsnitt nord Kongsgård/Vige  

Arbeidet med ny havnestruktur har pågått over 

lengre tid. Siden bystyret vedtok flytting av 

containerhavna fra Lagmannsholmen til KMV 

området i 2003 har det blitt utført mye 

utredningsarbeid for å se på  realiteten av disse 

planene, og muligheter for flytting av andre 

havneaktiviteter til mer egnede lokasjoner14. 

Kristiansand bystyre har gjennom 

havnestrukturvedtaket fra 2013 besluttet at 

containerterminalen i Kristiansand på lang sikt 

skal flyttes ut av sentrum, og til nytt 

havneområdet i Kongsgård/Vige. 

14 Kristiansand Havn (2015): Strategisk utvikling og arealbehov 

for Kristiansand havn FK. Havneplan 2015 s. 30 
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I forbindelse med uttalelsen til 

kommunedelplan for havneområde nord, 

Kongsgård-Vige, vedtok Vest-Agder 

fylkeskommune høsten 2017 at det må legges 

inn areal til jernbanetilknytning i kommunens 

plankart og ba Kristiansand kommune ta 

initiativ til et prosjekt for å realisere/sikre 

statlig finansiering av et fremtidig havnespor til 

Kongsgård/Vige så fort endelig vedtak av 

kommunedelpanen foreligger.  

I Regional transportplan 2015-27 står det at 

"Planarbeidet for Ytre Ringvei må innbefatte en 

utredning av jernbanetilknytning til Kongsgård-

Marvika-området, samt kobling til E18" 15 

6.6 Tiltak på Sørlandsbanen 

Vedlikehold og fornying av jernbanen er høyt 

prioritert i NTP 2018-2029. Regjeringen legger 

opp til å bruke 126 milliarder kroner på 

vedlikehold og fornying av jernbanen i 12-

årsperioden.  

Nytt signalanlegg, ERTMS16, bygges ut på 

Sørlandsbanen i perioden 2027-2028. 

I løpet av planperioden legges det opp til å 

bygge nye eller forlenge eksisterende 

krysningsspor på Sørlandsbanen som i første 

rekke skal bidra til å øke kapasiteten for 

framføring av gods. 

Sammenkobling av Sørlandsbanen og 
Vestfoldbanen 
En sammenkobling av Sørlandsbanen og 

Vestfoldbanen vil føre til kortere reisetid 

mellom Oslo-Kristiansand. Sammenkoblingen 

vil medføre kapasitet til å betjene en økning i 

godstrafikk. Etter byggeperioden vil den gamle 

Sørlandsbanen kunne benyttes som 

avlastningsbane. Dette gir stor 

kapasitetsøkning og enda mer gods kan flyttes 

fra vei til bane.17 

                                                           
15 RTP S. 35 
16 European Rail Traffic Management System 

6.7 Tilknytning Hirtshals  

Ferjerutene mellom Kristiansand og Hirtshals 

er en forlengelse av Jyllandskorridoren og det 

forventes endringer i laststrømmene over tid 

ved at flere løshengere transporteres til 

Hirtshals på tog og trekkes om bord på ferje til 

Kristiansand.  

Det vil kreve infrastrukturinvesteringer for å 

møte Jyllands-forbindelsen med en kapasitet 

som kan åpne for bane- og sjøtransport i og fra 

Agderfylkene.  

Det er viktig at Kristiansand Havns 

infrastruktur, standard og tjenester utvikles i 

samsvar med tilsvarende på den danske siden 

så langt som mulig. Dette omfatter blant annet 

tilstrekkelige omlastningsmuligheter og 

etablering av fergespor til kaifront.  

 

 

Foto: Vest-Agder fylkeskommune 

 

 

 

 

 

17 http://www.sorvestbanen.no/genistreken 
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7 Dagens godstransport på 

vei, sjø og bane 
Hvilke transportmidler som benyttes henger i 

stor grad sammen med hvilke varer som skal 

fraktes og hvilke land vi handler med. 

7.1 Godstransport på vei  

Veitransporten er fleksibel, den tilpasser seg 

markedet raskt og er svært tilgjengelig. 

Lastebilen er i dag helt dominerende når det 

gjelder korte massetransporter og 

varedistribusjon. Lastebilen er ofte det eneste 

alternativet for transport fra 

opprinnelsesstedet og helt frem til 

destinasjonen(e) (fra dør til dør).  

Tall fra Statens Vegvesen viser at det aldri før 

har passert så mange tyngre kjøretøy over 

Svinesund. I 2016 økte lastebiltrafikken med 

5,5 %, og det er i stor grad østeuropeiske 

vogntog som står for denne økningen.18 

I følge Norges Lastebileier-Forbund er 

veitransportmengden forventet å øke med 60 

% frem til 2030. Det innebærer en total 

mengde på 393 millioner tonn.  

 TØIs rapport Potensiale og virkemidler for 

overføring av gods fra veg- til sjøtransport 

(2015) viser at kostnad og frekvens er de 

viktigste årsakene til at lastebil velges fremfor 

sjøtransport for frakt av varer.  

                                                           
18https://lastebil.no/Aktuelt/Nyhetsarkiv/2017/2500-vogntog-

over-Svinesund-hver-dag 

Økte avgifter og kapasitetsproblemer i det 

europeiske veinettet vil på sikt gjøre det 

mindre lønnsomt å kjøre trailere mellom Norge 

og kontinentet. 

 

7.2 Godstransport på sjø   

Sjøtransport er den transportformen som gir 

lavest kostnader for samfunnet. Om det er 

hensiktsmessig å sende godset på skip 

avhenger av hvor godset har sin endelige 

destinasjon og hvor mye tid som går tapt ved å 

frakte godset på vei. Sjøtransportens 

konkurranseevne avhenger av sjøtransportens 

effektivitet og i betydelig grad av effektiviteten 

i havnene. 

Sjøtransport er dominerende når det gjelder 

utenrikstransport, og utfører den største 

Om veitransport i Norge 

 hvert år transporteres ca. 270 mill. 
tonn på norske veier  

o av dette går litt over 20 mill. 
tonn transporter over lengre 
avstander og kan være 
aktuelt for andre 
transportformer 

 

 rundt  90 % av veitransportens 
godsmengder er korte transporter 
(bygg og anlegg, lokal 
varedistribusjon) 
 

 30 % av de lange transportene, 
distribusjonsavstander på over 300 
km, foretas med lastebil  
 

 40 %  av veitransporten er innenlands 
transport 
 

 veitransporten har en sterk posisjon i 
stykkgodsmarkedene og for mindre 
bulkpartier 
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andelen av transportarbeidet innenlands. Målt 

i tonn blir over 80 % av samlet godsmengde 

fraktet på sjø i utenrikshandelen, mens sjøs 

andel av innenriks godstransportarbeid i 2015 

økte til om lag 46 prosent19. 

I følge NTP Godsanalyse (2015) går omtrent 

halvparten av godstransporten innenlands på 

sjø. Ifølge Statistisk sentralbyrå kommer 15% 

av godset som til Norge med ferje - resten 

kommer landeveien.   

7.3 Godstransport på bane 

Hovedgrunnene til å velge tog er muligheten til 

å frakte store mengder tung last over lange 

avstander med god frekvens. Ulempen er at 

jernbanen er låst til faste korridorer og kan i 

stor grad bare laste og losse gods på 

terminalene i enden av hver linje. 

Jernbanen har et prismessig fortrinn for 

transport av store volumer der sjøtransport 

ikke er aktuelt. De fleste jernbanelinjene i 

Norge er elektrifisert, og transporten har da 

ikke klimagassutslipp.  

Til tross for at godstransport på jernbane har 

betydelige markedsandeler i enkelte 

korridorer, inkludert Oslo-Stavanger20, har 

jernbanen tapt markedsandeler til vei de siste 

årene. Årsakene er sterkere konkurranse fra 

lastebilen og utfordringer med stengte 

jernbanelinjer som følge av ras og flom. 

Regjeringen vil derfor forsterke vedlikeholdet 

av jernbanenettet, forbedre kapasiteten ved å 

bygge nye og forlenge kryssingsspor og styrke 

godsterminalene.21 

7.4 Overføringspotensiale 

Den nasjonale godsanalysen viser at 

potensialet for godsoverføring mellom 

transportformene utgjør en relativt liten andel 

                                                           
19 http://www.kystverket.no/Om-Kystverket/Statistikk/sjos-

andel-av-godstransport/ 
20 Og Oslo–Bergen og Oslo– Trondheim/Bodø. Hentet fra NTP 

2018-2029 s. 185  

av transportvolumet på norsk område. For 

enkelte vareeiere, logistikksystemer, 

varegrupper og geografiske strekninger vil 

konkurranseflatene være store nok til at 

godsoverføring kan være aktuelt. Spesielt hvis 

det kan realisere samfunnsøkonomiske 

gevinster, gjennom målrettede virkemidler. 

Dette gjelder i områder hvor veitransporten 

medfører uheldige miljøbelastninger eller på 

dårlig veinett.  

Potensialet for overføring av gods er størst for 

samlast og gods som fraktes med container 

innenlands, tømmer til jernbane, fersk fisk og 

andre termovarer innenlands og utenriks. 

Årlig transporteres 17-20 millioner tonn 

stykkgods med lastebil over 300 km. Dette er 

gods som ender opp 25 km fra havn i Norge. 

Markedsanalyser viser at omkring 30 % av 

denne godsmengden kan være overførbar til 

sjø, gitt at frekvensen på sjøtransportløsningen 

er høy nok. 

7.5 Nasjonale utfordringer og 

muligheter 

Generelt har den norske 

godstransportsektoren vært preget av vekst og 

strukturendring. Gods transporteres stadig 

lengre og fremtidens utfordringer er å sikre 

effektiv godstransport samtidig som det 

tilrettelegges for godstransport via jernbane og 

sjøveien.  

Godstransporten må digitaliseres for å sikre 

transporttjenester av god kvalitet samt 

lønnsomhet og konkurranseevne for aktørene i 

bransjen. Digitalisering innebærer at man 

benytter digitale teknologier til å endre 

tjenester, prosesser og forretningsmodeller. 

Hensikten er blant annet å muliggjøre nye 

samarbeidsrelasjoner mellom aktørene i 

21 https://www.regjeringen.no/no/tema/transport-og-
kommunikasjon/jernbane_og_jernbanetransport/gods-pa-
bane/id2344802/ 
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logistikkjeden og utvikle mer effektive 

transporttjenester, herunder tilrettelegge for 

automatisk datafangst, sporbarhet og 

dokumentasjon i alle ledd av transporten (også 

på tvers av aktører). Digitaliseringen legger til 

rette for nye og mer effektive og miljøvennlige 

transporttjenester, men dette må skje i 

samspill med myndighetene og muliggjøres 

gjennom transportplaner og reguleringer. 

Kompatible digitale løsninger i 

kommunikasjonen mellom havner og 

transportoperatører bidrar også til å gjøre 

godshåndteringen mer effektiv og sømløs, jf. 

konseptene One Stop Shop og Administrative 

Single Window. 

 

 

Foto: Vest-Agder fylkeskommune

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bakgrunnsnotat         

© Vest-Agder fylkeskommune  

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definisjoner og begrep 
 

CEF 

Connecting Europe Facility (CEF) er et sentralt 

EU-finansieringsinstrument utviklet spesielt for 

direkte investeringer i europeisk transport, 

energi og digital infrastruktur for å løse 

identifiserte manglende lenker og flaskehalser. 

- Conference of Pheripheral Maritime Regions 

Organisasjonen for Europas kyst- og 

distriktsregioner.  

ERTMS  

European Rail Traffic Management System 

(ERMS) er et felles europeiske signalanlegg for 

jernbanen. Systemets hovedprinsipp går ut på 

at optiske lyssignaler langs sporet erstattes av 

informasjon om kjøretillatelse og hastighet 

som trådløst sendes direkte til togets førerrom 

og vises i et panel. ERTMS er et databasert 

system som reduserer sannsynligheten for 

menneskelige feil.  

Intermodalitet eller intermodal transport vil si 

at to eller flere transportformer inngår i en 

transportkjede. Godset blir lastet opp på en 

lastbærer, for eksempel en container, som kan 

benyttes både på bil, skip og tog. 

Et intermodalt knutepunkt har infrastruktur 

som legger til rette for omlasting mellom ulike 

transportformer. 

Løshenger 

En løshenger er lastenheten i et vogntog. Har 

samme betydning som semihenger.  

Nordsjøkommisjonen   

Nordsjøkommisjonen er et politisk samarbeid 

mellom de regionale myndighetene rundt 

Nordsjøen. 

 

NTN (Nordisk transportnettverk) 

Et regionalt transportpolitisk samarbeid som 

har eksistert siden 1998. Nettverket består av 

regioner med felles interesser i forbindelser 

mellom regionene og fra det vestlige 

Skandinavia til Sentral-Europa. 

NØKS (Nærskipsfart i Øresund-Kattegat-

Skagerrak) 

NØKS er et prosjekt som arbeider med 

systemutvikling av miljøvennlige 

transportløsninger langs regionens to 

korridorer for sjøtransport: Den vestre 

korridoren Oslo-Kristiansand og den østre 

korridoren Oslo-Malmø/København. 

Ro/Ro  

Ro/ro er en forkortelse for roll on/roll off, og er 

en betegnelse på en type skip hvor containere 

og semitraller rulles på og av, og hvor selve 

transportenheten med sjåfør ikke trenger å 

følge med skipet. Dette tillater mer effektivt 

laste- og lossearbeid fremfor tradisjonell bruk 

av kran. 

ScanMed 

Skandinavisk-Middelhavskorridoren strekker 

seg fra Finland og Sverige i Norden, til øya 

Malta i Sør, i Danmark, Nord-, Sentral- og Sør-

Tyskland, de industrielle hjerteområdene i 

Nord-Italia og de sørlige italienske havnene 
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Semitrailer 

En semitrailer består av en trekkvogn pluss 

løshenger – som sammen utgjør et vogntog.   

TEN-T  

TEN-T står for "The Trans-European Transport 

Networks" (TEN-T) og er et EU-program for å 

bygge et transportnettverk som skal forenkle 

flyten av varer og mennesker mellom EU-

landene. De fleste veier i EU ble utviklet fra et 

nasjonalt synspunkt, og TEN-T-nettverket søker 

å sammenkoble disse for å skape en større grad 

av samhandling på tvers av kontinentet. TEN-T 

omfatter infrastruktur i form av veier, 

jernbaner, indre vannveier, havner og 

lufthavner. I tillegg omfattes nødvendig 

tjenesteyting, blant annet i form av 

trafikkstyrings- og kontrollsystemer. Vi skiller 

mellom 

• The Comprehensive Network – som er et 

omfattende nettverk som dekker alle 

europeiske regioner og 

• The Core Network (kjernenettverket) som er 

de viktigste forbindelsene i det omfattende 

nettverket.  

ØKS 

Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak er et EU-

program som støtter prosjekter mellom 

Danmark, Sverige og Norge for å løse felles 

utfordringer innenfor 4 innsatsområder i 

perioden 2014-2020, herunder transport. 

 

 

Foto: Vest-Agder fylkeskommune 
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