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InnholdInnspill

Kjære kunde,

Næringslivet har nå lagt bak seg en 
periode med overvekt mot mer positive 
fremtidsutsikter.

De skrantende økonomiene i Hellas, 
Spania og Portugal har satt felles-
valutaen Euro under sterkt press, noe 
som har utfordret nervene til verdens 
aksjebørser. Men, vi får anta at det er 
forbigående, da de underliggende 
trender i økonomien er positive. 
Schenker AS er stort sett tilbake til 
normalsituasjonen, men på et noe lavere 
nivå enn før finanskrisen i 2008. 

Samtidig har våre produkter utviklet 
seg svært forskjellig under finanskrise-
perioden.

E-handel/privatpersonlogistikken samt 
fiskeeksporten har hatt en fortsatt sterk 
vekst. Mat, vin og sprit har vært relativt 
uberørt i volumendringer, samtidig som 
industri/stykkgods hadde en klar 
nedgang. 

Strategiene ligger fast
Våre strategier er de samme som før og 
under krisen:
• Utvikle nettverket
• Integrere produksjonsgruppene
• Investere i IT
• Oppkjøp dersom relevant

Prispress gir kapasitets-
mangel over tid
Finanskrisens sterke prispress har 
generelt redusert den totale globale 
lastekapasiteten betraktelig, og vi har 
i den senere tid sett at det begynner å 
oppstå mangel på kapasitet på konti-
nentet, med raskt stigende priser på 
spotmarkedet.

Streiken i godssektoren
Her hjemme er i skrivende stund store 
deler av norsk godstransportindustri 
rammet av en transportarbeiderstreik. 
Hos de største aktørene på det norske 
markedet, slik som Schenker, ligger all 
stykkgodsvirksomhet totalt nede. 
Vi beklager dette sterkt, spesielt overfor 
våre kunder, men selvsagt også overfor 
de mange egne ansatte vi har vært nødt 
til å permittere samt de mange under-
leverandører som står uten oppdrag 
fordi de streikende transportarbeiderne 
blokkerer all virksomhet på gods-
terminalene. 

Streiken, som forhåpentligvis er over 
når du leser denne utgaven av Logistikk-
Nettverk, er basert på en grunnleggende 
uenighet mellom partene vedrørende 
prinsipper. Et monopol på lasting og 
lossing for transportarbeiderne på den 
ene siden, og et behov for rasjonelle – og 
innenfor norsk lovgivning - mest mulig 

fleksible løsninger, for ikke å svekke 
vår og norsk næringslivs konkurranse-
dyktighet. 

Ingen sosial dumping 
hos oss
Det har versert diverse påstander i 
mediene under streiken om at bransjen 
benytter sosial dumping som ledd i sin 
virksomhet. Hos oss er dette et ukjent 
begrep, og vi tror heller ikke at det er vi 
det har vært siktet til i den sammenheng.  
Likevel er det grunn til å understreke at 
Schenker følger og overoppfyller alle 
gjeldende avtaler, lover og forpliktelser, 
slik vi alltid har gjort. Vi tror på 
seriøsitet overfor både kunder og 
ansatte. Det er bare slik det er.

Og stol på – vi vil gjøre alt som står i vår 
makt for at ting skal være tilbake til det 
normale raskest mulig.

Med ønsker om en god sommer.

Michael Holmstrøm 
Adm. direktør
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På nett

B30

Etter at Stortinget besluttet å avgifts-
legge biodiesel av typen B30 (30 % 
bioinnblanding) fra 2010, har markedet 
for mer miljøvennlig diesel blitt 
fjernet. Et planlagt pilotprosjekt for å 
finne gode additiver, slik at B30 kunne 
bli et bærekraftig helårsprodukt, er 
stoppet, og transportører som deltok 
i uttesting av B30 har gitt opp. Knapt 
noen trodde at de rød-grønne ville 
trumfe igjennom en bioavgift stikk i 
strid med politiske valgløfter. Men, 
nå er skaden gjort og tilliten til det 
politiske system er trolig tapt for lang 
tid fremover.

Prisverdig er det at både Klimakur og 
miljøbevegelsen fortsatt mener at bio-
drivstoff er det viktigste tiltaket for å 
redusere klimautslippene de nærmeste 
årene. Det hjelper bare så lite når 
politikerne vender ryggen til gode tiltak.

Kan trenden vendes enda en gang? 
Bioalliansen i regi av ZERO har drevet 
påvirkning, men hittil til ingen nytte. 

Det bør etableres demo/FOU-prosjekt 
for B30, slik at det kan lanseres et 
ferdig industriprodukt som tåler helårs-
bruk. Dette krever forsøk gjennom 
flere vinter-sesonger. Statsbudsjettet 
2010 tok livet av tidligere forsøk, til 
tross for at transportører var plukket 
ut og samarbeidsgruppe var på plass.

En kunne bygge videre på det tidligere 
opplegget, for deretter å gjennomføre 

en storskala testperiode over 2-3 
vintere. Uten dette arbeidet vil ikke 
B30 komme tilbake, uansett avgift 
eller ikke. I neste omgang må avgifts-
opplegget skrues sammen, slik at det 
ikke blir dyrere enn å bruke lav-
innblanding.

Det er avdekket såpass store tekniske 
utfordringer, som må løses gjennom et 
demo/FOU-prosjekt, for at B30 skal 
kunne bli normal vare. Dette omfatter 
også utrulling av infrastruktur.  Avgifts-
opplegget må reflektere merkost-
nadene for transportørene om en slik 
ide skal ha livets rett.

B30 vil aldri løse den globale klima-
krisen, men dersom dette kan være 
et lokalt tiltak Norge kan bidra med, 
så hvorfor ikke la noen ildsjeler prøve 
seg for å se om dette har livets rett. 
Stortinget har uansett lite å tape på å la 
gode krefter slippe til. Vi trenger også 
flere grønne arbeidsplasser.

I dag står transportsektoren for 25 % 
av Norges CO2-utslipp. Norge ønsker 
å redusere utslippene med 2,5 - 4,0 
millioner tonn årlig. Klimakur slår 
fast at uten bruk av biodrivstoff vil 
vi ikke kunne klare dette. Hva er da 
mer naturlig enn å tilrettelegge for 
produksjon, distribusjon og bruk av 
biodrivstoff, herunder B30, i Norge? 
Hva nøler man med?

Av EinAr SpurkElAnd

Vi løfter kvalitet
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Kundefokus

AJ Mailorder AB er morselskapet til 
AJ Produkter. I Norge er konsernet også 
representert med Ojega, Furuset og 
Cowab, Kløfta.  AJ Produkter A/S 
leverer en mengde forskjellige møbler, 
skap og innredningsutstyr til kontorer, 
lager, transportvirksomheter, etc. 
Konsernet har 26 selskaper i 19 euro-
peiske land.

Kvalitet viktig
- Man skulle jo tro at stålskap er sterkt 
som stål! Slik er det ikke, sier Bjørn 
Fredriksberg, Fagsjef Reklamasjon. 
Statistikken viser at selv de mest 
robuste varer også kan skades under 
transport. Vårt mål er å få skade-
tallene ned til null. 

Er emballasjen mangelfull dårlig og 
stuingen utføres på en uforsvarlig måte, 
så blir det skader. Skiftende temperatur 
og flytting av gods mellom ulike trans-
portmidler samt terminalbehandling 
medfører økt risiko for skader. Bjørn 
Fredriksberg og Vidar Rønningen, som 
jobber med reklama-sjoner etter skadet 
gods, er hos AJ Produkter A/S for å gå 
igjennom skadetallene sammen med 
KAM Tormod Bjørnland. 

Daglig leder Linda Halvorsen og salgs-
sjef Sissel Iren Holt er glad for at det tas 
tak i skadene gjennom hele verdikjeden. 

Stålskap 
og annet løsøre 
med 25,25 m vogntog 

Sårbare varetyper 
Alt sammen er solide varer man neppe 
skulle tro ville bli skadet under trans-
port. Slik er det altså ikke. Skadene 
oppstår når du minst venter det,og 
mange skader oppdages ikke før 
kundene pakker ut varene og skal ta 
dem i bruk. 

Resultatet er dermed mye retur og 
reklamasjonsadministrasjon for alle 
involverte.

- Dette var også bakgrunnen for at vi 
laget dette prosjektet sammen med 
kunden, sier Tormod Bjørnland. Både 
kunden og vi er selvsagt interessert i å 
få ned skadene. Det er derfor etablert et 
nordisk prosjekt ledet av Schenker 
i Sverige, der vi har ansvar for den 
norske delen av prosjektet. 

Regelmessige oppfølgingsmøter mel-
lom kunden og oss vil forhåpentligvis 
føre til målbare forbedringer og 
mindre skader under transport. 
Den største utfordringen ligger på 
skjulte skader som ikke oppdages før 
kundene pakker ut varene sine. På 
grunn av lang transportstrekning og 
mange ulike aktører i transportkjeden 
er det vanskelig å finne den skyldige 
når slike skader avdekkes. Slike skader 
har ofte ukjent opprinnelse fordi 
skadene ikke er oppdaget i tide.

Vidar Rønningen forteller at han flere 
ganger har blitt overrasket når han har 
fått bilder av skadet gods som ikke har 
blitt oppdaget før ved utpakking. Kar-
tongen har sett grei ut og det har ikke 
vært synlige ytre skader. Da er det jo 
heller ikke så enkelt å oppdage skaden. 

Flere transportledd
- Noe av forklaringen er nok at varene 
kommer fra Fjerne Østen og Slovakia, 
og må igjennom flere ledd før Schenker 
tar hånd om godset, sier Linda Halvorsen. 
Her kan vi ikke skylde på dere, men vi 
ønsker jo at alle skader – uansett hvor 
de oppstår – blir oppdaget så tidlig 
som mulig. Jeg er derfor svært fornøyd 
med den måten Schenker har valgt å 
fokusere på problemet. I Fredrikstad 
tar dere bilder av mistenkelig gods 
og sender bildene til oss. Det er bra. 
Videre følger dere opp sjåførene, og 
sjekker at de laster opp riktig og sikrer 
godset på en forsvarlig måte. Jeg tror 
den jobben vi nå gjør gjennom å syste-
matisere informasjonen rundt skadene 
også blir viktig for å komme ned på et 
akseptabelt nivå.

Sissel Iren Holt er enig og kan bare 
oppfordre sjåførene og personalet på 
terminalene til å passe godt på godset. 

- Vi jobber med å forbedre emballasjen 
og rutinene hos oss. Bilder dere tar som 

viser skadet emballasje, feil på paller, 
etc. er viktig dokumentasjon for oss 
overfor våre leverandører. Slik sett gjør 
dere en svært viktig jobb i vårt eget 
kvalitetsarbeid.

Premierer gode tiltak
- Vi ønsker også å få inn flere gode 
forslag til nye skadeforebyggende 
tiltak. Vi vil derfor utfordre sjåfører og 
terminalansatte som behandler godset 
vårt om å komme med forslag til gode 
tiltak. Dersom nettopp ditt forslag blir 
benyttet vil vi også premiere forslaget. 
- Send meg en e-post, sier Sissel Iren 
Holt – sissel.holt@ajprodukter.no. Vi 
vil gi et gavekort på 500 kroner til de 
som kommer med gode forslag som blir 
benyttet.

Gjennom denne premiekonkurransen 
håper Sissel Iren Holt at nye kreative 
løsninger skal kommer fra de som 
virkelig kjenner til de praktiske 
oppgavene. - Jeg håper det dukker opp 
en Petter Smart! 

Av EinAr SpurkElAnd

Fra sentrallageret til AJ Produkter A/S i smålandske Hyltebruk 
til Fredrikstadterminalen kommer det hver morgen inn et 
�5,�5 meter modulvogntog med varer for AJ Produkter A/S . 
I Fredrikstad blir varene terminalbehandlet og omlastet for 
distribusjon til hele landet . Schenker AS startet distribusjon 
i Norge fra 1 . mars �009 .

Fra venstre, Tormod Bjørnland, Linda Halvorsen, Bjørn Fredriksberg, 
Sissel Iren Holt og Vidar Rønningen.



8 9

Transport i Norge:

Det er mye fokus på kunder 
og vareslag når dette skrives 
midt under streiken . Særlig er 
medisintransport i skuddet .

Under streiken ble vi invitert til 
direktøren for Helsetilsynet, Lars S. 
Hansen.  Hansen og hans team ville 
vite hvordan medisintransporten 
fungerte under streiken, og om 
søknadene om dispensasjoner går bra. 
Vi kunne forsikre om at medisinene 
ble tatt hånd om, men Hansen var 
også interessert i å lære mer om logi-
stikkens skjønnhet, som han kalte 
det. Vi lot oss ikke be to ganger. 

Vi fortalte da at ettersom alle termi-
naler i Schenker var slått ut i streik, 
var det heller ingen transport mel-
lom terminalene. Derfor var vi nødt 
til å lage en egen transportplan for 
medisiner. Vi kalte det en nødplan 
for distribusjon av medisiner. Planen 
er en minimumsløsning, som gjør at 
vi fortsatt kan levere til et tusentalls 
apoteker, sykehjem, sykehus, pleiehjem, 
bandagister, helsesentre og forsknings-
institusjoner, osv. Imidlertid kunne 
vi ikke lenger garantere at vi kunne 

holde tidsfristene, slik som en normal 
ruteplan kunne gi. Dette skyldes at 
det neppe er gjennomførbart, verken 
for kundene eller oss, å kjøre en stor 
lastebil opp til 30-40 mil med bare en 
liten sending på noen få kilo. Det ville 
bli for dyrt og hensiktsløst for alle 
parter. 

Vi fortalte videre at medisinkundene, 
som er landets medisingrossister, 
måtte betale merkostnadene av en 
slik transport fordi det ikke lenger 
var mulig med samlasting, dvs. å 
spleise på kostnaden mellom mange 
kunder. Dette er jo selve poenget med 
kollektiv godstransport. De øvrige 
kundene er ikke lenger med på 
spleiselaget på grunn av streiken. 
Lars S. Hansen forstod godt denne 
problemstillingen.

Men vi gav oss ikke med dette. 
Kanskje var det begrepet logistikkens 
skjønnhet som inspirerte oss. Det gav 
oss i alle fall anledning til å legge ut 
om varmegodssesongen. Det viste seg 
at også dette var et utydelig begrep 
fra vårt stammespråk, som ikke uten 
videre kunne forstås. Dermed fikk vi 
anledning til å fortelle om at Schenker 
har et landsomfattende system med 
tempererte containere for å forhindre 
at medisinene ikke fryser om vinteren, 
slik at alle kundene får medisinene 
i riktig stand og med trygghet for 
medisinbrukerne. 

Ikke bare har vi varme containere om 
vinteren, kunne vi fortelle. Skulle en 
varmegodscontainer svikte, noe som 
hender en gang i blant, har vi kontroll-
systemer som sporer avviket slik at 
medisinene kan tas ut for destruksjon. 
Til dette bruker vi GPS-overvåkning i 
alle de mange hundre varmegodscon-
tainerne, som overvåker temperatur 
og har posisjonering i sanntid.

Dette var direktør Hansen åpenbart 
fornøyd med. Stoltheten svulmet i 
våre logistikkhjerter, som inspirerte 
oss til å fortelle om matsikkerheten 

ved fersklaksen som vi kjører mye av. 
Men der stoppet direktør Hansen oss, 
for han hadde planlagt etterfølgende 
møte med de streikende, må vite, for å 
høre deres versjon.

Dette måtte vi selvsagt respektere, 
men det gir oss anledning til å fortelle 
deg, kjære leser, om overvåkning av 
hver eneste laks som fraktes fra vår 
lange kyst til mottakere i Europa. 
Det har seg nemlig slik at vi i sommer 
introduserer sporing av laksetrans-
port, basert på elektroniske bookinger 
og fraktsedler samt merkelapper med 
strekkode. Det viser seg at dette er 
helt nytt i fisketransporter og særlig 
hvis vi kombinerer dette med tem-
peraturovervåkning av fiskekassene 
slik at fisken, på samme måte som 
medisinene, kommer fram til den 
kjøpende restaurantkunde uskadet, 
fersk og dokumentert nedkjølt på hele 
sin reise fra Nordsjøen til det franske 
kjøkken.

Hadde vi fått anledning, ville vi for-
klart direktør Hansen om fiskens CV, 
hvor den samme strekkoden kunne 
fortelle fiskekjøperen om hvor og 
når den er slaktet i Norge, hvor og til 
hvilke tider den er fraktet gjennom 
Europa og hvor lang tid det er gått 
siden den er tatt opp fra havet. Alt 
dette kan fremgå på håndskanneren 
på et europeisk fisketorg eller i kasse-
apparatet på en Carrefour-butikk i 
Frankrike, eller hos Menybutikken i 
Norge.

Selv om vi ikke fikk anledning til å 
fortelle Helsetilsynets direktør om 
logistikkens skjønnhet i fisketrans-
port, vil vi i alle fall ikke ha problemer 
med å være enige med de streikende 
godsarbeiderne om at det finnes mye 
skjønnhet i logistikken, når vi nå 
endelig er kommet godt i gang igjen 
med normal drift.

Av Erling SæthEr

  Logistikkens 

skjønnhet

Kontakt oss 
- prøv våre tilbud

Schenker AS er din leverandør av logistikk- og transporttjenester!
Fyll ut og send til: Schenker AS – Postboks 223 
– Økern – 0510 Oslo eller besøk vår nettside www.
dbschenker.com/no 
Ja, takk, jeg ønsker mer informasjon om:

Landtransport innland
Landtransport utland 
Sjøfrakt
Flyfrakt
Spesialtransport
Logistikktjenester
E-tjenester, mySchenker, etc.

Kontaktinformasjon:
Navn:

Firmanavn:

Adresse:

Postnr./sted:

Telefon:

E-postadresse:

Jernbanebygging
Når man har bestemt seg for å bygge 
en ny vei eller en ny banestrekning er 
det viktig at byggetiden blir så kort 
som mulig. Dette fordi det er viktig 
å få tatt ut nytten av investeringen 
så snart det er mulig. Investeringer 
binder kapital og andre ressurser, 
noe som gjør at dette ikke kan brukes 
andre steder. Samtidig er det et poeng 
at med økende inntektsnivå i samfun-
net kan det være fornuftig å investere 
ressursene i dag fremfor å spare de til 
bedre tider. Et eksempel på lang gjen-
nomføringstid innenfor jernbanen er 
dobbeltsporet Sandvika – Brakerøya, 

som ble påbegynt i 1946 og sto ferdig 
i 1973. Den 10 km lange parsellen 
Sandvika – Asker ble klar i 1960 etter 
10 års byggetid. Det opprinnelige 
anlegget Christiania – Drammen ble 
åpnet i 1872 etter 3 års byggetid. Ved å 
utsette investeringen øker kostnadene 
når prosjektet en gang står ferdig. 

Prosjekter som samfunnet mener 
bør gjennomføres bør følgelig gjen-
nomføres i et økonomisk forsvarlig, 
men også raskt tempo. I forbindelse 
med endringer i trafikken til og fra 
Fornebu i 1969 ble trafikken ledet 3,7 

km forbi krysset og under veien. Alle 
reisende fikk dermed reisen sin for-
lenget med 3,7 km. 4/5 av daværende 
tilbringertrafikk til og fra Fornebu 
kom via Oslo sentrum. I julen 1972 ble 
det åpnet en ny bro over krysset som 
gjorde at trafikantene slapp omve-
ien. Flyselskapene, busselskapet og 
Posten bekostet 1,2 millioner kroner 
til broen fordi disse ville tjene inn 
igjen disse pengene i løpet av 2-3 år. 
Beregninger i ettertid viste at broen 
hadde en verdi tilsvarende 40 ganger 
kostnadene. 

Påbud om økt omsetning av biodrivstoff
Omsetningspåbudet for biodrivstoff til 
veitrafikk ble økt fra 2,5 til 3,5 pros-
ent fra 1. april. Påbudet skal økes til 
5 prosent når det innføres miljø- og 
bærekraftskriterier for biodrivstoff. 
Det tas sikte på å innføre bærekraft-
skriterier 1. januar 2011. Ved å øke 
omsetningspåbudet for biodrivstoff 
ønsker Regjeringen å redusere klima-

gassutslippene fra veitrafikken. Norsk 
Petroleumsinstitutt skal rapportere 
om hvilket råstoff biodrivstoffet er 
laget av og hvilket land det kommer 
fra. Rapporteringen skal også omfatte 
sporbarhet og klimagevinst for det 
biodrivstoffet som selges i Norge. – Økt 
bruk av biodrivstoff er en av flere måter 
å redusere de norske klimagass-ut-

slippene på. Det er fullt mulig å finne 
biodrivstoff uten slike uheldige virk-
ninger, sier miljø- og utviklingsmin-
ister Erik Solheim. Formålet med 
miljø- og bærekraftskriterier er å sikre 
at biodrivstoff gir reduserte utslipp av 
klimagasser sammenlignet med vanlig 
bensin og diesel. EU er ennå ikke i mål 
med å utvikle bærekraftskriterier.

Aktuelt
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Events

forts. neste side

Slike oppdrag bekrefter at vi jobber for 
et stort globalt selskap – og er en del av 
det globale teamet.   

Tidligere i år sto OL i Vancouver sentralt. 
Schenkers globale team var allerede på 
plass fra i fjor og vokste i antall jo nærmere 
man kom lekene i februar 2010. Under-
tegnede var på plass ca. 10 dager før 
OL-åpningen for å kunne være med 
på koordinering og overvåkning av 
innlevering av godset til de forskjellige 
arenaene – dette er kjent i bransjen som 
bump-in. Det krever et stort apparat for 
å kunne tilfredsstille de strenge kravene 
til innlevering eller utlevering av gods 
i forbindelse med slike arrangementer. 
Ikke minst etter at lock-down dato er 
innført. Etter denne datoen er det ekstra 
strenge rutiner til når og hvem som kan 
levere gods og benytte seg av veinettet, 
osv.  Akkreditering er selvfølgelig nød-
vendig for å kunne operere. Dette må det 
søkes om god tid i forveien. Norge fikk 
en god plassering og fine lokaler i den 
olympiske landsbyen i Vancouver.  Etter 
at lekene var avsluttet gjøres de om til 
leiligheter.  

For meg var det spesielt morsomt å 
se andre land, som man ikke direkte 
forbinder med vinteridrett, var sterkt 
representert, blant annet Australia og 
Storbritannia.  Dette er nok i den olym-
piske ånden at det er viktigere å delta 
enn å vinne – dog er jeg nok ikke sikker 
på om alle land er enige i det. 

Været i Vancouver var mildt, enkelte 
dager fikk man skikkelig vårstemning.  
Til og med kirsebærblomsten hadde 
sprunget ut, mens byen i fjor var lammet 
av ekstra store snømengder. Sånn kan det 
gå, man vet aldri. Dog er det er litt ironisk 
at det er så mildt det året Vancouver ar-

rangerer OL. Arrangementet ble allike-
vel vellykket og kanadierne oppfattes 
av de fleste som meget vennlige og var 
naturligvis stolt over det de fikk til. 
 

Sikkerhetskontroll
Naturligvis måtte bilene våre gjennom 
en sikkerhetskontroll (screening) før de 
slapp inn til de olympiske landsbyene og 
arenaene. For å rekke fram til Whistler, 
der jeg skulle jobbe, måtte jeg tidlig opp 
og hadde en meget tidlig start på dagen.  
Kontroll av gods til leirene til Tyskland, 
Sveits, Østerrike og Norge måtte helst 
skje til nærmere avtalt tid.  Adidas, 
Omega og Swiss Timing var også godt 
representert, og tok imot flere leveringer 
– hvor krav til punktlighet var viktig.  

For noen land var markedsføring viktig. 
Huset til Østerrike (Austrian House) 
var imponerende – de brukte masse 
ressurser på å profilere seg. Huset lå helt 
i enden av en skogsvei og de hadde med 
mange teknikere, selskapspersonell, 
elektrikere, rengjøringsfolk, snekkere, 
strømsforsyningsfolk, osv. Det var helt 
utrolig at vi fikk inn så mange store 
biler og containere som vi gjorde. En 
semitrailer hadde kun store tønner med 
øl (Stiegl var sponsor) til uteservering. 
Dette foregikk i en bar laget av tømmer 
utenfor huset.

Norge 
Norge valgte heller å bruke mer penger 
på selve idrett enn på markedsføring. 
Det så vi jo også på medaljefangsten! 
Det var gledelig for oss at stemningen i 
den norske leiren begynte å stige etter at 
Norge gikk seg opp på medaljetabellen. 
Det var ekstra hyggelig for oss som er 
ansatt i Schenker å vite at vi var med å 
hjelpe til at alt utstyr kom frem i tide og 

  GSE 
– Global Sports Events på sitt beste!

at logistikken ble vellykket for Olympi-
atoppen og NRK.

Masse forskjellige typer utstyr ble 
fraktet, blant annet Bob på vegne av 
Liechtenstein.  Videre fraktet vi teknisk 
og dekorutstyr til kringkastings-
senteret IBC samt slipemaskiner og 
spesielle matprodukter til utøvere som 
ikke kan kjøpes i Canada.     

Melodi Grand Prix 
i Oslo  
Melodi Grand Prix, eller for å være 
helt korrekt Eurovision Song Contest, 
er nok årets viktigste begivenhet for 
Norge, skal vi tro sladrepressen. At 
Norge og NRK sto for arrangementet 
kan vi takke Alexander Rybak for, 
men ettersom Schenker Russland var 
involvert i fjor var det et klart ønske 
fra vår side om å bidra med transport 
og logistikk i år. Etter flere møter og en 
budrunde ble vi kåret av NRK til å være 
transport- og logistikkansvarlig for 
deltagerlandene. 

Etter hvert som tiden nærmet seg mai 
måned, kom det frem en oversikt over 
fraktbehov fra noen av de 39 land som 

deltok.  Sceneutstyr har etter hvert 
blitt et viktig punkt for mange land, 
særlig de østeuropeiske.  Flere ting 
skal til for å kapre stemmer enn kun 
selve låten – vel det virker som at det 
har blitt slik. Logistikkbehovet har 
nok endret seg voldsomt fra konkur-
ransens spede begynnelse til det vi ser 
på i dag. Ikke rart at NRK i år forsøkte 
å sette en vektbegrensning på scene-
utstyr som ble benyttet. Hos oss er 
det Ståle Hansen i Sjøavdelingen, som 
hadde hovedansvar som Prosjekt Event 

Manager. 

Ståle Hansen forteller at etter vi i 
Schenker vant budrunden fikk vi lov til 
å delta på det såkalte Head of Delegation 
møtet i Oslo. Her ble alle bidrag, og ikke 
minst det som skulle skje under festivi-
tasen i Oslo, presentert. Schenker stilte 
med egen stand og tok her kontakt med 
de forskjellige lands delegater slik at vi 
fikk vist hva vi kunne tilby. Vårt hoved-
salgsargument var selvfølgelig at vi er 
representert med egne kontorer i alle 
land som deltar. Dermed får alle dele-
gasjoner en kontaktperson som snakker 
samme språk og som også forstår alle 
behov lokalt. Vi utarbeidet en Ship-
ping Guidelines som inneholdt alle 
spørsmål og svar som måtte dukke opp. 
Disse inneholdt også krav om merking, 
advisering, osv. Når godset begynte 
å komme inn var det en tett dialog 
mellom avdelingene på huset og vi fikk 
satt inn at alt gods merket Eurovision 
skulle stoppes slik at vi hadde kontroll 
på dette. Samtidig valgte vi å benytte 
oss av en dedikert sjåfør, som vi også 
fikk akkreditert med full adgang på 
Fornebu. Dette hjalp oss til å komme 
raskt frem, og ikke minst i samarbeidet 
med NRK på stedet. 

�010 har vært et spennende år innen Eventlogistikk for Schenker 
– flere store begivenheter har funnet sted. Olympiske leker i 
Vancouver og Melodi Grand Prix i Oslo er to av høydepunktene . 
Aktuelt er også fotball VM i Sør-Afrika .

Fra venstre: Simon R. Isherwood, Ståle Hansen, Ian Wright og Anja M. Schweikert fra 
DB SCHENKERsportevents fikk en prat under delegasjonsmøtet i Oslo før festen startet.
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DB Schenker ønsker flere 
norske transportselskaper 
velkommen for oppdrag i 
Norge . 

Dette kan bli en ny giv og nye mulig-
heter for en transportbransje som 
trenger flere oppdrag etter finanskrisen 
på det norske innlandsmarkedet.

- Vi har god erfaring med norske 
transportører, sier adm. dir. Michael 
Holmstrøm og vil gjerne satse videre 
på norske selskaper. 

Schenker AS er den norske delen 
av DB Schenker, og en fortsettelse 
av tidligere Linjegods AS, som var 
basert på norske transportører samt 

Schenker 
AS som ute-
lukkende drev 
med inter-
nasjonale gods-
transporter. 
DB Schenker 
har vært deleier 
i Linjegods 
AS siden 1986 
og overtok 

selskapet i sin helhet i 2006. I for-
bindelse med overtagelsen ble det 
videreført en ordning der de tidligere 
eierselskapene hadde fortrinnsrett 
til kjøring under ellers like vilkår. 
Ordningen med fortrinnsrett avvikles 
i løpet av høsten 2010. Det vil derfor 
være bedre muligheter også for andre 
transportører til å søke oppdrag hos 
Schenker AS i tiden fremover, da vi 
vil gå i retning mot mer åpne anbuds-
prosesser.

- Norske transportselskaper er 
konkurransedyktige i et tøffere 
transportmarked. Når oppgangen 
i transport- og logistikkindustrien 
igjen får fart på seg ønsker vi å være 
forberedt. Samtidig vil det alltid være 
en viss utskifting i vår transportør-
masse. Derfor trenger vi transportører 
med allsidig erfaring og kompetanse. 
For å bli best i Norge er vi avhengig 
av å ha de beste transportørene, sier 
Holmstrøm. 

- Vi søker både etter transportører 
med egen bil og større selskaper 
med flere biler for oppdrag over hele 
landet. Felles for transportører hos 
oss er at de er dyktige i faget, da vi 

selv ikke ønsker å være en utøvende 
transportør. 

Oppdragene varierer fra langtransport 
på innland til fast rutetrafikk mellom 
terminalene våre eller direkte til 
kundene samt ikke minst distribus-
jonskjøring i byene. Det er behov for 
mange typer utstyr avhengig av opp-
dragets art. Det er nær sagt ikke det 
oppdrag vi ikke kan ta på oss innenfor 
transport og logistikk. Nøkkelen til 
vår allsidighet og størrelse i markedet 
med 32 terminaler med 1400 ansatte i 
Norge og 2000 kontorer med 90.000 
ansatte på verdensbasis er vårt nett-
verk av lokale transportselskaper. 
I Norge benytter vi ca. 1300 sjåfører 
hos lokale transportører.

Våre transportører er selvstendig 
næringsdrivende, eller som nevnt 
større firmaer med betydelig porte-
følje. Alle sjåfører får en grundig 
innføring i våre systemer og rutiner 
på kurs og samlinger. Det er også en 
egen godkjenningsordning som miljø-
godkjent transportør og sjåfør.

Av EinAr SpurkElAnd

DB Schenker ønsker flere 
norske transportselskaper

Events forts.

Sør-Afrika neste
I april reiste jeg ned til Sør-Afrika for 
et tre måneders oppdrag som Venue 
Logistic Officer i Rustenburg, i forbin-
delse med VM i fotball.  
FIFA VM i fotball er, akkurat som 
de olympiske lekene, en event hvor 
Schenker har god erfaring. Dermed 
var det naturlig for Schenker Sør-
Afrika, med støtte fra vår sentrale 
Global Sports avdeling i Tyskland, 
å gjøre et fremstøtt. Først fikk de 
transport- og sitelogistikk kontrakten 
med FIFAs Confederations Cup, som 
arrangeres året før selve fotball VM. 
Schenkers logistikkpersonale jobbet 
tett sammen med den lokale organ-
isasjonskomitèen (LOC ), og dannet 
et partnerskap som hjalp for å få kon-
trakten for fotball-VM i år. Schenkers 
globale sports team for denne konkur-
ransen har jobbet målbevisst. Det ble 
plassert en Venue Logistic Officer i 
hver av arrangørbyene allerede rett et-
ter påske.  Som nevnt ble jeg plassert 
i Rustenburg – ca. to timer nord-vest 
for Johannesburg. Under meg har jeg 
to assisterende Venue Logistic Offic-
ers og et mannskap av ca. 55 samt 32 
frivillige som har et ønske å jobbe med 
logistikktjenester. Fra LOC er det en 
lokal Venue Logistic coordinator, som 
jeg jobber tett sammen med. I tillegg 
til dette er Schenker også ansvarlig for 
Match Hospitality – som er ansvarlig 
for å holde orden på rettighetene til 
FIFA. innenfor gjestfrihet, opphold 
og billettservice. Match, som er et 
sveitsisk selskap, har to avdelinger 
- produksjon og catering. 
Schenker har også ansvar for å ha en 
egen dedikert Venue Logistic Officer 
– kun for leveranser til Match. 10 
konkurransearenaer i 9 vertsbyer 
– Cape Town, Port Elisabeth, Blo-
emfontein, Durban, Johannesburg, 
Pretoria, Nelspruit, Polokwane og 
Rustenburg.  32 lag og til sammen 64 
kamper skal spilles fra 11. juni til 11. 
juli. Sør-Afrika er veldig stolt over at 
fotball VM arrangeres i Afrika, deres 
eget lag er kjent som Bafana, bafana 
(The boys).

Som nevnt har vi i Schenker et 
dedikert lag på plass, med ansvar for :
a) Fly, sjø, land og jernbane frakt.
b) Warehouse Management.
c) Work force- labourers ( Tone kan 
 skrive om til Norsk )
d) Levering til alle konkurranse-
 arenaer via Log Point ( hvor bilene 
 blir kontrollert av Schenker, og  
 videresendt til RSP ( Remote  
 Search Park ) for skanning.
e) MHE ( Material Handling Equip-
 ment ) – gaffeltrukker, bakkies 
 (små biler, osv )
f) MDS ( Master Delivery Schedule )
g) Lossing av bilene, og levering til det 
 endelige stedet i selve stadion. 
h) Dedikert biler for transport av 
 utstyr fra de forskjellige trenings-
 leirene til/fra stadionet. 
i) Innhenting av godset og lasting av 
 bilene ( Bump-Out )      

Det finnes flere typer av gods som 
fraktes, fra kabler til flatskjerm TV-er.  
Sistnevnte er på vegne av Sony og det 
kreves streng kontroll av opptil 300 
stykker som må plasseres og monteres 
flere steder på stadion. Tomme esker 
må lagres, og når alle kampene er 
slutt må alt pakkes inn igjen i de 
riktige eskene. Serienumrene må også 
kontrolleres av sikkerhetsgrunner. 

Schenker håndterer mange oppdrag 
for diverse leverandører, blant an-
net HBS (Host Broadcast Service), 
som ble dannet i 1999 for å få ansvar 
for FIFA VM’er i 2002, 2006 og nå 
i Sør-Afrika.  Det er ikke tvil om at 
det lokale kringkastingsselskapet 
ikke har den nødvendige erfaringen 
og kompetansen til å ta seg av en 
slik oppgave. Det samme gjelder for 
strømforsyninger – man stoler ikke 
på det nasjonale strømselskapet. Det 
er derfor det globale skotske selskapet 
Aggreko som står for dette.  De var 
forresten også til stede i Vancouver, i 
forbindelse blant annet med Austrian 
House. 

HBS’s rolle omfatter hver eneste del 

av produksjonen av multilaterale 
signaler og de nødvendige tjenester 
for mediarettighetene for å tilfreds-
stille alle krav. Blant annet til design, 
konstruksjon og iverksetting av IBC 
(International Broadcast Centre). 
Schenker Sør-Afrika er eksklusiv 
logistikkleverandør til IBC.

Fra den 2. juni er vi på plass med vårt 
mannskap og frivillige. Det jobbes 
7 dagers arbeidsuke. Oppdraget er 
en utfordring, og jeg er glad for å ha 
fått opplevd dette – ettersom Norge 
dessverre ikke er med, håper vi at 
det beste laget vinner. Dog, innenfor 
Eventlogistikk er det nok Schenker 
som tar pokalen!  

Av Simon r. iShErwood. 

Porsche Supplier Award 2010
DB Schenker Rail er tildelt prisen 
Porsche Supplier Award 2010. Prisen 
er tildelt basert på kriterier for 
kvalitet, leveringssikkerhet, fleksi-
bilitet og kundeservice. 
Utmerkelsen viser at DB Schenker Rail 
innfrir strenge krav fra en krevende 
kunde. Porsche AG har vært kunde 
hos DB Schenker Rail siden 2000. 
DB Schenker Rail leverer karosserier 

fra Bratislava i Slovakia til Leipzig i 
Tyskland og deler fra Hannover til 
Sachsen i Tyskland. 
DB Schenker Rail utførte transport-
tjenester for over en halv milliard 
Euro i 2009 for den europeiske bil-
industrien. Over 200 tog frakter 
daglig biler og bildeler over hele 
Europa. Over tre millioner nye biler 
ble fraktet med av DB i 2009.
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Hvorfor skulle en fiskeeksportør velge 
Schenker fremfor andre aktører?
-Vi har betydelig styrke i nettverket 
vårt innlands. Matvaretransporten 
sikrer retningsbalansen slik at vi får 
god utnyttelse av materiellet. I tillegg 
er vi en betydelig togbruker. Vi regi-
strerer at stadig flere kunder setter pris 
på at vi bruker togfremføring der det er 
mulig. Vi har en meget god leverings-
pålitelighet og våre transportører har 
høy fremføringskvalitet hele året til 
hver eneste fjord og hver eneste holme 
i hele landet. For de som bruker tilfel-
dige transportører kan det lett oppstå 
forsinkelser og usikkerhet på vinteren. 
Har våre transportører gitt et løfte, så 
kan du være sikker på at de vil gjøre 
nær sagt alt som står i deres makt for å 
innfri løftet. Med de marginene det er 
i fiskeindustrien kunne nok jeg ønske 
at det var større fokus på kvalitet enn 
noen øre forskjell i transportkostnader. 

Hva er verst – dårlig pris eller dårlig 
retningsbalanse?
- Begge deler er krise for oss. Vi må 
kunne ha priser som gjør at vi kan til-
trekke oss de beste sjåførene, og vi må 
ha fulle enheter begge veier. Ingen 
tjener penger på å frakte luft.  Vi henter 
inn frukt, grønt, blomster, bakervarer, 
etc. fra Europa og kjører fisk ut til de 
samme stedene. Dermed sikrer vi god 
retningsbalanse begge veier. 

For å bli bedre på dette punktet må vi 
bli flinkere til å ta i bruk datatekno-
logi, og blant annet få samme type 
sporingsteknologi som vi har på tørr-
varer. Kundene må kunne lese status 
i sann tid på sendingene på utvalgte 
lesepunkter hele veien. Vi har tempera-
turlogging av containere og løstraller 
med mat i dag, men vi må nok gå 
videre på denne veien og få også bedre 
sporingsteknologi. Det er jo rart at du 
kan spore sendingsstatus på en bukse 
produsert i Kina til den ankommer 
butikken i Tromsø, mens du ikke kan 
få samme data på fisken som skal på 
matbordet til kineserne.

Hvilke utfordringer ser du spesielt for 
2010/11?
- Vi jobber hardt for å få bedre ret-
nings-balanse på importgods og en mer 
effektiv tralledrift i Europa. Vi utvikler 
bedre samhandlingsløsninger med 
transportørene for å videreutvikle 
driften, slik at vi kan sikre lønnsom-
heten for både oss og transportørene. 
Bak oss har vi finanskrisen som har 
skapt betydelige utfordringer for 
mange aktører. Nå må vi bli enda mer 
effektive i alle ledd.

Befrakteren
Har jobben til befrakteren endret seg?
- Befrakteren er jo den personen som 

skal planlegge, kontrollere og følge opp 
transportoppdragene. Hos oss består 
korpset av befraktere av en gruppe 
personer med høy kompetanse og evne 
til å finne løsninger. Det er en blanding 
av praktikere, gjerne med erfaring som 
sjåfør eller fra ulike ledd i bransjen, og 
personer med mer teoretisk bakgrunn. 
Vi har også hatt opplæringsstillinger 
der nyutdannede har fått muligheter 
til å lære seg bransjen. Befraktere må 
kunne sin geografi, kunne beregne 
enkle kostnadskalkyler og utnytte det 
materiellet vi har til rådighet.

Hva gjør du for å hjelpe til?
- Min jobb er å få alle de dyktige men-
neskene vi har på termo landet rundt 
til å jobbe sammen og lage de beste 
kundeløsningene. Vi har en gjeng 
befraktere som ikke går hjem før siste 
lass er i orden. De setter sin ære i å 
løse oppdragene. De brenner for job-
ben og legger hele sjelen i sin jobb for 
kundene.  Å jobbe i et globalt konsern 
krever samordning og konsensus over 
landegrensene. Tilbake har vi fått 
kanskje verdens mest imponerende 
nettverk. Våre strategier må følgelig 
også være langsiktige og bærekraftige.

Av EinAr SpurkElAnd

Jan Kolbjørn Håkonsen (f . 
197�)
• Mastergrad i logistikk, 
 Høgskolen i Molde (�00�) .
• Linjegods AS: Trainee 
 (1999), Logistiker (�001), 
 Produktsjef Direkte 
 Distribusjon (�005)
• Elektroskandia AS: 
 Logistikksjef (�006)
• Schenker AS: Økonomisjef 
 Schenker AS Region Nord-
 vest (�007), Termosjef 
 Region Vest (�010-)
• Litteratur: Krim
• Musikk: All musikk på radio, 
 fra hard rock til listepop
• Reisemål: Hellas i år, 
 opplevelse- og aktivitetsferie
• På menyen: Fisk, grillmat og 
 gjerne noe fra det italienske 
 kjøkken
• Motorredskaper: Opel Astra 
 1,7 (�00�) og Triumph Spirit 
 955 ccm (1999)
• Sterke sider: Analytisk, 
 kreativ og strukturert
• Kan forbedre: Papirflyt 
 (naken uten PC), synlig 
 ledelse, snakke med alle 
 ansatte minst en gang pr uke

Termosjef Jan Kolbjørn Håkonsen, 
Schenker AS – Region Nordvest, forteller 
at forskjellen på en dyktig og erfaren 
sjåfør og en tilsvarende uerfaren og 
mindre dyktig sjåfør kan være dramatisk.  
Et lass med fisk kan ha en verdi på mange 
hundre tusen kroner og representerer 
store verdier. - Vi må derfor bruke kun 
de beste sjåførene. Vi må ha sjåfører 
som har godt utstyr og høy faglig 
kompetanse. Når feil oppstår kan det 
få katastrofale følger. Du ser med en 
gang forskjell på en sjåfør som stuer 
fiskekassene riktig og en som fyller 
bilen tilfeldig. Selv om vi alltid kan si at 
sjåførene er ansvarlig for å sikre lasten, 
så hjelper det ikke oss om det blir gjort 
feil. 0-feil er det eneste som er godt nok 
for oss. Dette er selvfølgelig lettere sagt 
enn gjort, men vi jobber hele tiden mål-
bevisst med våre transportører for at de 
skal gjøre sin del av jobben feilfri. 

Vinnerresepten
Hva er resepten for å lykkes?
- Jeg sverger til nedfelte rutinebeskriv-
elser kombinert med god opplæring. 
Blant annet derfor lager vi nå en egen 
veileder til alle våre sjåfører som skal 
vise hvordan vi ønsker at de skal utføre 
sine oppdrag for oss. For alle samlastere 
og andre som jobber med frakt av tem-
peraturregulert gods er kvalitet i alle 
ledd særdeles viktig og noe vi jobber 
med nær sagt dag og natt. Vi har ikke 
råd til å feile og må hele tiden ha fokus 
på matvaresikkerhet. Vi er jo en del av 
verdikjeden til matvareindustrien.

Er dette fokuset like sterkt i alle deler av 
verdikjeden?
- Jeg håper jo at det er tilfelle fordi den 
enkelte verdikjede er ikke sterkere enn 

det svakeste leddet. Når jeg hører at det 
finnes enkelte cowboyer i bransjen som 
tar kjappe løsninger så rammer det oss 
alle. Over tid tror jeg likevel det er slik 
at de aktører som leverer best kvalitet 
i alle ledd også blir stående igjen som 
vinnere. Økende internasjonal handel 
vil føre til økt fokus på matsikkerhet. 
For å overleve i en slik bransje må også 
transport- og logistikkleddet innfri de 
høyeste kravene.

Hvilke trusler finnes i transportleddet ut 
til markedene?
- Samlasterne er stort sett godt organisert 
og har god kontroll på det de gjør. Men, 
det er mange ting vi ikke kan påvirke. 
Eksempelvis ser vi nå at det hver vinter 
blir bare verre og verre fremførings-
punktlighet med tog.  Denne vinteren 
var jo også helt ekstremt dårlig med 
lange perioder med store forsinkelser 
på Are-, Dovre- og Bergensbanen.  Dette 
medfører dårlig kvalitet og forsinkelser 
for kundeleveringene i Europa.  

Kan denne utviklingen med mindre 
bruk av tog over tid svekke Schenkers 
konkurransekraft?
- For oss er det lite ønskelig å redusere 
bruken av togfremføring. Vi ser at flere 
av kundene nå etterspør miljøvennlige 
transportløsninger og krever miljø-
kalkyler for utslipp av sine transporter. 

Dersom togene er i rute er dette en frem-
føringsvei som er konkurransedyktig 
på både tid og pris. Men med de forsin-
kelsene vi har hatt i vinter blir bil-
fremføring et hurtigere alternativ enn 
tog, samt at ekstrakostnader ved 
forsinkelser gjør at togløsningen totalt 
sett blir dyrere enn bil på samme 
strekning.

-Bransjen får aldri nok

Transportørene og sjåførene er nøkkelen til suksess i transport 
av matvarer og andre temperaturregulerte varer . Bransjen er 
ekstremt dynamisk og krever at vi kan være fleksible og tilpasse 
oss vær og vind, skiftende fangstforhold og endringer i markedene . 

     dyktige transportører
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Oppdragene står i kø!

Vi trenger flere 
transportører!
Fordi godsvolumene vil øke fremover 
søker vi etter flere seriøse transportører 
som ønsker oppdrag for et internasjonalt 
konsern med oppdrag både lokalt, 
nasjonalt og internasjonalt.  Det vil 
være behov for transporttjenester ved 
alle våre lokale terminaler. 

Nærmere informasjon: 
www.schenker.com/no  
eller telefon 07500.

mySchenker

 

 

 

DB Schenker introduserer i 
disse dager en ny totaloversikt 
tilpasset forsendelsene til hver 
enkelt kunde . 

- Det nye er at kundene nå kan hente 
en ferdig rapport som viser både 
grafer over utvikling av økonomiske 
nøkkeltall og kvalitet, sier Elin Boger 
Web-ansvarlig kundetjenester. 

Det er nettopp enkelthet og selv-
forklarende tabeller og diagrammer 
som gjør at kunden vil oppleve dette 
som nyttige verktøy i sin arbeidsdag. 
Her kan du sammenligne fraktbeløp 
for flere år, ulike perioder og for de 
forskjellige produktene. Med enkle 
valg får du opp en ferdig rapport som 
er klar til å bli presentert i egne 
interne møter.

Enkelt
- Det er veldig enkelt å komme i gang, 
fortsetter Boger. Jeg kan love at når du 
først har begynt å bruke mySchenker, 
så blir hverdagen din også så mye enklere. 
Hver dag registreres tusenvis av innslag 
fra kunder som allerede har tatt i bruk 
verktøyet. Det er i seg selv en aner-
kjennelse på at det virker, er effektivt 
for kundene og ikke minst enkelt!

Hva gjør man helt konkret for å 
komme i gang?
- På nettsiden vår  www.dbschenker.
com/no velger du: Ny bruker.  Her 
finner du et enkelt skjema, som må 
fylles ut.  Når skjemaet er fylt ut og 
sendt inn, mottar du etter kort tid 
brukernavn og midlertidig passord.  
Vi sjekker da at kundeinformasjonen 
du har oppgitt stemmer og bekrefter 
dette ved at du får tilgang til egne 
kundenumre.  Og vips, så har du en 
meny med full tilgang, blant annet 
sendingsoversikt i sann tid, prisbereg-
ninger, sporing, fakturaer, fraktlister, 
miljøutslipp, nøkkeltallsrapporter.

Åpningstider
Er denne tjenesten alltid åpen?
- Ja, denne tjenesten er åpen 24 timer 
i døgnet året rundt.  Har du Internet-
tilgang, så kan du hvor som helst og 
når som helst logge deg på og hente ut 
dine data.  Du kan følge sendingene 
hele tiden Live.  En effekt er at du 
tidlig får oversikt over alle statuser i 
transportkjeden for dine forsendelser, 
slik at du har mulighet til å varsle mot-
taker ved eventuelle avvik.

Hva med opplæring om jeg trenger det?
- Alle våre selgere har gjennomført 
kurs i mySchenker og kan hjelpe deg i 
gang.  Ved å kontakte din salgskontakt 
hos oss,  så vil du få en rask innføring i 
hva mySchenker kan bidra med for deg 
som kunde.  

Av EinAr SpurkElAnd

     Med enda flere 

muligheter 
     for kundene

Norges største tungbilskole

Vi tilbyr følgende kurs:
 • Etterutdanning 35 timers kurs
 • Miljøriktig kjøreteknikk
 •  Skadeforebyggende Kjøreteknikk
 • Førerkort for alle tunge klasser
 • Intensiv kurs løyve
 • Transportfaglig opplæring

Sertifisert opplæringsbedrift

Sørlandsparken
Telefon: 38 05 85 60. www.skantraf.no

• Vi tilbyr føreropplæring for 
 tunge kjøretøyer
• ADR (Farlig gods) Alle klasser
• Yrkessjåførdirektivet herunder etter-
 og videreutdannoing (Gods- og 
 persontransport)
• Løyve (Gods- og persontransport).

Kontakt oss:
Reidar Mikkelsen
E post: reidar@team.no
Web: http://team.no/skolen
Tel.: 51 62 45 42
Fax:  51 62 46 68
Mobil:  907 96 333

Transportfagskolen
Vi holder på med opplæring til Yrkessjåfør: 
ADR, ADR tank
Truckfører alle klasser og typer
Maskiner alle typer
Lastebil- og traverskraner

Førerkort alle klasser!

Gamle Isevei 59
1738 BORGENHAUGEN
Ylf. 69 97 13 00 - Fax 69 97 13 01
Mob 90 17 51 01

Tlf. 70 15 85 60/901 59 299 Fax. 70 15 85 61 Førarkort alle klasser, ADR, lastebilkran, fagbrev 

Storevågen 73
6020 ÅLESUND

Konvolutt E 6-5  03-06-09  08:38  Side 1

Opplæring for yrkessjåfører

Førerkort i alle klasser, ADR kurs, 
Lastebilkran, Fagbrevkurs, Truck, 
Løyvekurs og Yrkessjåførdirektivet.

www.rogne.no
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Kompetanseleverandør og samarbeidspartner
for transportnæringen og billeverandørene

Truck

Over til 
leasing
- For 10 år siden var knapt 20 % av 
truckene leaset. I dag er over 60 % 
leaset, sier Husborn. Trenden er også 
nokså entydig. Stadig flere selskaper 
som har en viss truckflåte søker løs-
ninger som reduserer administrasjon 
og service.

Hvilke fordeler gir leasing i forhold til 
det å eie trucken selv?
-Foruten at kunden slipper å tenke på 
service og administrasjon av truckene, 
så fungerer også leasingavtalen som 
et fornyelsesprogram for den løpende 
driften. Truckene utvikles jo hele 
tiden og blir mer effektive. Gjennom 
leasingavtalen har man alltid tilgang 
til det beste materiellet. Når avtalen 
skal fornyes, for eksempel etter 3 år, 
så er jobben gjort på mye kortere tid 
og med liten ressursinnsats. Kunden 
får forutsigbare kostnader.

Men, man risikerer ikke da å være for 
fastlåst til en leverandør?
-I Norge er det tre store leverandører 
som til sammen har 80 % av marke-
det. Det er Toyota Material Handling 
Norge AS, Jungheinrich Norge AS 
og Hesselberg Truck AS. I tillegg er 
Brubakken Truckimport AS og Ka-
lmar Norge AS ytterligere to aktuelle 
leverandører. Det vil alltid være stor 
konkurranse mellom alle disse ak-
tørene samt med frittstående aktører. 
Det viser seg at kunder med leasing 
skifter truckene ofte og regelmessig.

Men, er det bare en fordel med høy 
utskifting?
-For oss har medaljen en bakside. Et-
ter noen år med høye salgstall sitter 
vi nå igjen med mange brukte trucker 
som er tatt i retur etter at avtalen ble 

avsluttet. Dette skyldes at salget har 
falt fra 5500 til 3500 enheter pr år. I 
et normalår blir det trolig solgt rundt 
4500 enheter. Markedet er derfor i 
ubalanse.

Hva opptar bransjen mest i øyeblikket?
-Jeg tror hele bransjen vil slite i 2010 
ved at volumene er mindre enn det de 
bør være. Samtidig vil vi møte presset 
fra kundene om å bidra til å redusere 
deres kostnader. Her jobber vi kon-
stant med å utvikle bedre tilbud. Den 
andre store saken er også kostnader, 
men da med et sikkerhetsfokus. 
Kundene ønsker sensorer som varsler 
truckføreren før han bulker og skader 
materiellet. Det å få bedre sikkerhet 
er viktig som kostnadsreduserende 
tiltak, både hos kundene og hos 
oss.  Ståtid er ytterligere et begrep vi 
ønsker å ha fokus på. Jo mindre ståtid 
– desto mer effektive blir truckene. 
I dag kan teknikeren ha med seg en 
bærbar PC og diagnostisere trucken 
på stedet og rette feil uten at trucken 
må på verksted. Han kan kople seg 
opp mot fabrikken og delelageret og 
på den måten skaffe nye deler til neste 
dag. Det tradisjonelle verkstedet er 
erstattet av et rullende verksted, som 
reiser rundt og retter feil på stedet. 

Hvilke tekniske nyvinninger ser du 
fremover?
-Den vedlikeholdsfrie trucken har vi 
foreløpig ikke laget, men det er ikke 
langt unna. Vi lager maskiner som 
krever mye mindre vedlikehold enn 
for bare 10 år siden. Elektriske mask-
iner leveres med vedlikeholdsfrie 
AC-motorer basert på 3-faseteknikk 
med lavt strømforbruk. Batteriteknol-
ogien vil bli bedre. Bruk av litium-ion 

batterier vil eksempelvis gi lavere 
energiforbruk. Ytelsesgraden til AC-
motorer kan måle seg med diesel- og 
gassmotorer. Fremover vil det fortsatt 
være stort prispress på produktene, 
men da gjelder det for kundene å se på 
de totale kostnadene for hele bruksti-
den. Ikke bare prisen ved kjøp, sier 
Husborn.

Er opplæringen god nok?
-Jeg registrerer at antall dødsulykker 
er mer enn halvert siden 1970-tallet, 
men det kan sikkert gjøres mye for 
ytterligere å forbedre sikkerheten. 
I denne perioden har vi fått obliga-
torisk opplæring for alle som skal 
kjøre truck, og utdanningen har blitt 
systematisert. Det neste trekket kan 
være å styrke etterutdanningen av 
truckførere. Det kommer stadig mer 
avanserte trucker på markedet som 
krever opplæring for at bedriften skal 
få ut effektivitetsgevinsten med ny 
teknologi. Her må bransjen kjenne sin 
besøkelsestid og utvikle gode løsnin-
ger, sier Husborn.

Av EinAr SpurkElAnd

Arne Husborn tror flere vil lease 
truckene i fremtiden.

Truckkundene har de senere årene fått større kostnadsfokus . 
Et resultat av dette er at stadig flere kunder leaser sine 
trucker, sier Arne Husborn, formann i Truckgruppen i 
Maskingrossistenes Forening .



�0 �1

ABC 
om bærekraftig biodrivstoff

Lesestoff

Miljøstiftelsen ZERO har i sam-
arbeid med Norsk Industri, 
Schenker AS, LTL og Xynergo 
utgitt rapporten Bærekraftig 
biodrivstoff – Et avgjørende 
klimatiltak (ZERO, �010) .

Rapporten slår fast at biodrivstoff er 
et tiltak som kan redusere klimagass-
utslippene fra transport. I rapporten 
beskrives de ulike biodrivstofftypene 
og deres klimanytte, hva som er mulig 
å ta i bruk i Norge og hvor vi står i 
forhold til utrulling av biodrivstoff.

Arbeidet med rapporten ble igangsatt 
etter initiativ fra den såkalte Bio-
alliansen, som oppsto etter at 
Stortinget besluttet å innføre auto-
dieselavgift på biodiesel til transport. 

Biodrivstoff er det tiltaket Klimakur 
2020 mener kan gi raskest reduksjon i 
klimagassene frem mot 2020. 

Norge har naturgitte forutsetninger 
for nasjonal produksjon av biodrivstoff. 
Vi har bare ikke lagt forholdene til 
rette for utvikling av norskprodusert 
biodrivstoff. Biodiesel kan produseres 

av planteoljer, slakterifett, trevirke, 
etc. Satsing på innlandsproduksjon 
vil gi positive ringvirkninger og nye 
arbeidsplasser. 

Biodrivstoff kan produseres på en 
bærekraftig måte. EU har laget et nytt 
fornybarhetsdirektiv, som vil gjelde i 
Norge fra 1.1.2011. Norskprodusert 
biodrivstoff kan oppfylle disse 
kravene.

I øyeblikket er det ikke lønnsomt å ta 
i bruk biodrivstoff i Norge på grunn av 
at det ble innført halv autodieselavgift 
fra 1.1.2010. Fra nyttår skal avgiften 
økes til samme nivå som autodiesel-
avgiften, men biodiesel er fritatt for 
CO2-avgift. 

Erfaringer transportørene har gjort 
med B30 – 30 % innblanding av bio 
i diesel – viser at kostnadene blir 
vesentlig høyere ved bruk av biodie-
sel enn vanlig diesel. I tillegg er det 
betydelige kuldeproblemer. Kun 
fullstendig avgiftsfritak for en 10 års 
periode kan gjøre at transportbran-
sjen igjen vurderer biodiesel (B30) 
som alternativ. I tillegg til dette må 
det gjennomføres flerårige forsøk 

med B30 for om mulig å få laget en 
bedre kvalitet som også har gode nok 
kuldeegenskaper.

Rapporten anbefaler at transportsek-
toren må ta i bruk et bredt knippe med 
virkemidler for å få ned utslippene 
av CO2. Reguleringer og endringer i 
avgiftene kan legge til rette for at bio-
drivstoff kan tas i bruk relativt raskt. 
Samtidig trengs betydelige insentiver 
for å få til teknologiutvikling for 
produksjon av bærekraftig biodriv-
stoff. Det trengs både forskning, pilot-
prosjekter og demonstrasjonsforsøk 
for å prøve ut ny teknologi. 

For at biodrivstoff skal bli tatt i bruk 
må ikke kostnadene for brukerne 
være høyere enn ved bruk av andre 
typer drivstoff. Avgiftene må følgelig 
være lavere for biodrivstoff. Både 
utvikling av produksjon, tilpasning 
av kjøretøyer og utrulling av infra-
struktur til distribusjon av biodriv-
stoff krever langsiktighet. Samfunnet 
må ta en del av risikoen dersom bio-
drivstoff skal få anvendelse i Norge.

Av EinAr SpurkElAnd

Vegtrafikklovgivningen 2010 inne-
holder alt du trenger å vite om 
vegtrafikken. Den nye utgaven er 
oppdatert om gjeldende regler i 
trafikken, blant annet med forklaring 
til trafikkskiltene. Lovsamlingen gir 
oversikt over norske lover og for-
skrifter samt de viktigste EU-reglene 
i vegtransport. Stikkordmessig om-
fatter den forsikring, krav til kjøretøy 
og utstyr, periodisk kjøretøykontroll, 
førerkort, opplæring, sikkerhet, park-
ering, forelegg og gebyrer, avgifter, 
motorsport og yrkestransportloven.

Boken er like viktig for yrkessjåfører 
som for trafikkskoler, myndigheter og 
alle som trenger juridisk kunnskap om 
trafikkområdet. Årets utgave er 
nr. 50 i rekken.  Vegtrafikklovgivnin-
gen 2010 er et omfattende oppslags-

verk på over 460 sider. Samtidig er 
det mange emner som er fraværende. 
Man kan jo spørre om frakt av farlig 
gods (ADR) burde vært nevnt, og om 
ferjetransport burde fått eget kapittel. 
Ferjestrekningene i Norge er i alle fall 
rent praktisk en del av veien. Bak i 
publikasjonen finner vi en lang rekke 
forskrifter som ikke er medtatt i 
boken, men som gjelder veitransport.

Heldigvis gjør den tematiske inn-
delingen det lett å finne frem i de ulike 
emnene, men juss er jo tørt stoff og slik 
må det vel være.  I et så omfattende 
oppslagsverk kunne det nok også vært 
på sin plass med et godt stikkords-
register. 

Kilde: Cappelen Damm AS 
- Vegtrafikklovgivningen 2010

Vegtrafikklovgivningen 2010 

Utdanning

-Mange personer som jobber 
innenfor logistikk, lager, 
terminaler, varehandel og 
transport ønsker mer kompe-
tanse innen fagområdet 
logistikk og transport, sier 
fagansvarlig Håkon Rønnevig 
ved Fagskolen i Gjøvik . 
Det ser vi på søkerne til våre 
utdanningstilbud i faget .

Logistikk- og Transportsektoren er 
en bransje i vekst og stadig endring 
når det gjelder løsninger, samarbeids-
former og krav til nytenkning. 

- Er du en av dem som ønsker å finne 
en plass og gjøre karriere i dette spen-
nende landskapet, spør Rønnevig? 
I så fall kan du få en nyttig utdanning 
ved Fagskolen.  De bransjene vi 
snakker om er i vekst og trenger hele 
tiden påfyll av nye kandidater med god 
utdanning. Vi snakker her om kompe-
tanse som er relevant og etterspurt 
innenfor flere sektorer – transport, 
industri, varehandel og helse.

Jobb og utdanning!
Rønnevig forteller at det er fullt mulig 
å kombinere en fagskoleutdanning 
innen Logistikk og Transport ved 
siden av ditt daglige arbeide. I praksis 
jobber du med utdanning i et faglig 
nettverk, der du samarbeider nært 
med de andre studentene og lærere/
veiledere. Faglige tekster og oppgaver 
er tilgjengelig på nettet. Studentene 
kan kommunisere med andre 
studenter på nettet og det arrangeres 
6 lærerstyrte samlinger à 3 dager 
per år. 

- Velger du denne utdanningen hos 
oss, vil du få en etterspurt kompe-
tanse innenfor et stort arbeidsfelt i 
næringslivet, sier Rønnevig.  

Logistikk handler om hvordan man 
kan styre varestrømmen i en bedrift 
på best mulig måte. Planlegging og 
ledelse er også en viktig del av studiet.

Studentene får god kontakt med 
både transportbransjen spesielt og 
næringslivet generelt gjennom fag-
seminar, bedriftsstudier, ekskursjoner 
og ikke minst gjennom hoved-
prosjektet i andre skoleår. 

Utdanningen gir kompetanse til å fylle 
mange funksjoner og arbeidsoppgaver 
i så vel varehandel og produksjons-
bedrifter som i transportbedrifter. 
Det nettstøttede studiet i logistikk 
og transport har samme fagfordeling 
som heltidsstudiet, og gir fullverdig 
teknisk fagskoleutdanning. 

Fordypningsfag i transport og 
logistikk omfatter blant annet
• Miljøfag
• Transportøkonomi
• Personlig salg og administrasjon
• Transport- og logistikksystem IT
• Logistikk 
• Logistikk i verdikjeden
• Transportgeografi
• Transportteknikk
• Transportrett
• Terminalteknikk
• HMS- og kvalitetsledelse
• Befraktning
• Prosjektadministrasjon
• Nyskapning og entreprenørskap

Fagskolen i Gjøvik
1. august 2005 byttet Gjøvik tekniske 
fagskole navn til Fagskolen i Gjøvik.

Bakgrunnen for navneskiftet var 
ny Lov om fagskoleutdanning fra 
1.8.2003. 

Fagskoleutdanning er kortere yrkes-
rettet høyere utdanning fra ½ til 2 år, 
og gir kompetanse som kan tas i bruk i 

arbeidslivet uten ytterligere generelle 
opplæringstiltak.

Grunnlaget for opptak til toårig 
teknisk fagskole er at man har fullført 
og bestått videregående opplæring 
med fagbrev/svennebrev, har minst 
5 års relevant praksis uten fagbrev, og 
med realkompetanse i felles allmenne 
fag tilsvarende læreplanene i grunn-
kurs og videregående  kurs I i yrkes-
faglige studieretninger.

I løpet av de 18 årene tilbudet har 
eksistert, har nærmere 200-230 
kandidater blitt uteksaminert fra 
fordypningen logistikk og transport.

Logistikk og transport har noen felles 
fag med andre fagretninger, som f. eks 
Ledelse, økonomi og markedsføring.

Til enhver tid tar 20-25 studenter 
utdanning innenfor logistikk og trans-
port. De fordeler seg på heltids- og 
deltidsstudier. I henhold til årets 
søkerstatus er det fortsatt plasser 
ledige på begge alternativene og sko-
len tar i mot søkere fram til skolestart.

De bedriftene skolen samarbeider med 
er virksomheter som ønsker å trekke 
inn prosjekter for å løse egne prak-
tiske problemer. Alt fra transport-
bedrifter til varehandels- og indus-
tribedrifter og sykehus.

Eksempler er Moelven Limtre as, Hoff 
industrier as, Raufoss Technology as, 
Sykehuset innlandet, lokale og 
landsdekkende transportbedrifter, 
landbruksvirksomheter, fiskeindustri 
og offshore. Studentene velger selv 
prosjektbedrifter og henter disse fra 
hele landet.
 

Av EinAr SpurkElAnd

 
Mer informasjon: www.fig.ol.no

Trenger du mer utdanning 
i logistikk og transport?
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Trend

        Fremtiden krever 

smartere transport
Urbanisering fører til store 
endringer i reiser og transport . 
Vulkanutbruddet på Island i 
april illustrerte hvor avhengig 
verdenssamfunnet har blitt av 
flytransport og rask effektiv 
fremføring . Både mennesker 
og varer forventer at transport 
skjer til rett tid . 

Samtidig presser klimautfordringene
 oss til å tenke nytt. Vi kan ikke fortsette
 med å forurense atmosfæren uten at 
det får konsekvenser. Neste generasjons 
transportsystem må være effektivt, 
men også klimabevisst.

Smartere løsninger for å balansere 
tilbud og etterspørsel etter transport 
vil tvinge seg fram. De som tror veiprising 
vil løse dette billig og effektivt er over-
bevist om at bare prisene er riktige, så 
vil tilbud og etterspørsel regulere seg 
selv. Teknologioptimistene mener riktig 
teknologi og tilstrekkelig kapasitet for 
å unngå kø og kaos er viktigere.

Rapporten A smarter transportation 
system for the 21st century (Frost & 
Sullivan) peker ut en retning for hva 
som bør skje for at vi skal kunne lykkes 
med å overlevere et velfungerende 
transportsystem til neste generasjon. 
I planleggingen må reduksjon i CO2-
utslippene være en rammebetingelse på 
linje med andre parametre. Rapporten 
har mange eksempler på gode og frem-
tidsrettede løsninger. Fra Norge har 
Frost & Sullivan tatt med bruk av RFID 
i landbruket.

Globaliseringen
Forfatterne slår fast at verden har endret 
seg med globaliseringen, noe som betyr 
at grensene mellom nasjonene bygges 
ned steg for steg. Befolkningen har 
samtidig vært igjennom en økende 
urbaniseringsprosess. Byene fortettes 
og kravene til felles transportsystemer 
øker. Men, transportsystemene er stort 
sett bygd for en annen tid. I vårt land 
er jernbanens infrastruktur svært 
gammel, fornyelsen har uteblitt om vi 
ser bort fra Gardermobanen. 

I følge FN-rapporten World Urbaniza-
tion Prospect bodde 13 % av verdens 
befolkning i byer i 1900, 29 % i 1950 
og 49 % i 2005. I 1950 var det 83 by-
områder med over 1 million innbyggere. 
I 2010 er det 476 slike byområder i 
verden. De store bysamfunnene er 
viktige for globaliseringen, økonomien, 
transport og reiser. Samtidig med 
urbaniseringen ser vi også en trend til 
økt forstadsutvikling som følge av at 
det ikke er plass til alle som ønsker å bo 
i byen. Dermed oppstår nye bysentra 
utenfor storbyen.  Mennesker og varer 
må fraktes i økende tempo mellom 
byen og omliggende områder, samt 
mellom større byer, nasjoner og verdens-
deler. Til dette trengs effektive fly, biler, 
tog, skip, osv. som kan løse komplekse 
transport- og logistikkoppdrag.

Effektiviseringen innen godstransport 
begynte egentlig med standardisering 
av containeren på 1960-tallet. Med 
strømlinjeforming av flyfrakt, sjøcon-
tainere, bilcontainere og banefrem-
føring ble det utviklet stadig bedre 
intermodale løsninger.

Nå kommer neste bølge. Mange 
eksperter har pekt på at det gryende 
miljøfokuset vil få konsekvenser for 
fremtidens transportsystemer og 
transportteknologier. Men, det er også 
mange meninger om hvilken vei det 
går. Dagens transportsystemer ble 
planlagt da verdens befolkning var 
ca. 1,6 milliarder mennesker. 
I dag har vi passert 6 milliarder men-
nesker. Følgelig er det ikke selvsagt at 
dagens løsninger vil være tilstrekkelige 
i fremtiden med enda større vekst i 
befolkningen. De siste 60 årene har 
verdens befolkning økt med 1,5 % pr 
år. De neste 20 årene vil befolkningen 
øke med ca. 1,0 % pr år. Dette krever 
en betydelig satsing på infrastruktur 
til transport. Vi skal ta igjen det tapte 
og vi skal forberede oss på ytterligere 
vekst. Transportvolumene vil øke enda 
mer enn befolkningsveksten.

I 2020 vil store globale byer være nødt 
til å løse utfordringene med økende 
befolkningstetthet. Store byer vil vokse 
og nærmest smelte sammen til enda 

større byer. Slike endringer vil i neste 
omgang føre til at boligområder og 
virksomheter endres i raskt tempo. 

Kunsten blir å finne seg bolig så 
nær jobben at du slipper motorisert 
transport. Det blir ikke lett som følge 
av raskt økende tomtepriser i byene.  
Utviklingen vil uansett føre til mer kø 
og kaos i store byer. Mer folk og mer 
transport på et begrenset areal betyr 
kø. I USA ble det beregnet at køene i 
trafikken kostet 4,2 milliarder timer i 
tapt produktivitet i 2007. 

Miljøutfordringer
I USA er transport den nest største 
kilden til CO2-utslipp og står for 1/3 av 
alle CO2-utslipp.  Den neste transport-
revolusjonen må følgelig være smartere 
og grønnere.

Systemet må kunne møte økende trans-
portbehov som følge av befolknings-
endringer og økt reiseaktivitet. Det må 
videre være trygt og sikkert for alle 
brukere. Mennesker og varer må også 
komme frem til rett tid. Transport-
brukerne må få valgmuligheter avhen-
gig av deres krav og behov. I tillegg må 
systemet ta hensyn til klima og miljø.

Den fysiske infrastrukturen må tilby 
gode løsninger for kjøretøyer som 
frakter varer, ha gode veier, havner, 
terminaler og jernbaneløsninger.

Fordi ny infrastruktur må bygges i 
eksisterende byområder krever det om-
disponering av byarealer til transport 
og terminalfasiliteter. Et eksempel er 
jo Groruddalen, som står foran en op-
prusting av infrastrukturen i dalbun-
nen. Her vil det bli nødvendig å priori-
tere boliger langs dalsiden og næring 
og infrastruktur i dalbunnen. Det er 
mer krevende å forbedre infrastruk-
turen i Oslo enn på Rena. I Oslo skal 
den nye infrastrukturen spille sammen 
med eksisterende infrastruktur og 
byens øvrige aktiviteter. Dette er 
krevende, men forutsetter at områder 
omdisponeres til transportformål 
etter mønster av det man gjorde ved 
utbygging av Oslo Lufthavn Garder-
moen og Flytoget. 

Elektronisk 
infrastruktur
Selv om man skulle lykkes med den 
fysiske infrastrukturen, kreves det 
også en elektronisk infrastruktur som 
kan styre den fysiske infrastrukturen 
og transportstrømmene. Da lysregu-
lering av kryss med kø avløste politi-
konstabelen, som dirigerte trafikken 
manuelt, ble det foretatt et teknolo-
giskifte med hensyn til trafikkstyring. 
I dag ser vi at stadig flere lysregulerte 
kryss blir erstattet av rundkjøringer 
med regelstyring uten verken manuell 
eller elektronisk styring.

Det neste skrittet vil sannsynligvis 
være at man automatisk leser nummer-
skiltene på kjøretøyene og benytter 
disse dataene til elektronisk veiprising 
og trafikkstyring. Da vil bilistene bli 
belastet ut fra tidspunkt og trafikkbe-
lastning på veinettet. Store byområder 
vil bli tvunget til å investere i digital 
infrastruktur som ivaretar trafikktel-
linger, avgiftsbelastning, etc. som ledd 
i å styre trafikken. Data fra sensorer 
vil lagres i databaser og kan brukes til 
mange formål. Myndighetene vil med 
dette få oversikt over hvilken bil som 
var på det aktuelle målepunktet med 
tid og dato. Faren er jo at slike data kan 
misbrukes, men det kan også benyttes 
i etterforskning av kriminalitet. Data 
vil kunne deles raskt, og vil vise hvor 
og når hvem som helst har vært. For 
transportselskaper kan dette bety at 
man vil kunne styre trafikken til tider 
med ledig kapasitet i infrastrukturen 
for å redusere kostnadene.

Det er i dag i drift mange eksempler 
på slike gode løsninger. Stockholm er 
fremhevet som et eksempel på hvordan 
veiavgifter kan endre transportmiddel-
fordelingen. Etter at avgifter ble innført 
ble transportvolumet i sentrum redusert 
med over 20 %.  Dette betydde reduserte 
køkostnader for de gjenværende trafi-
kantene, som altså måtte betale en 
ekstra avgift. CO2-utslippene er redusert 
med 14-18 % og kollektivtrafikken har 
fått 60.0000 nye passasjerer hver dag.
Singapore er en hurtig voksende storby, 
som er ventet å øke folketallet dramatisk 

de nærmeste årene. Hver dag reiser 3 
millioner mennesker med bussene og 
1,6 millioner mennesker med togene. 
For å løse billettutfordringene er det 
innført et system med e-Payment (SeP) 
som har redusert svinn og manglende 
betaling med 80 %. Systemet gjør det 
også mulig å analysere reisemønsteret 
og optimalisere rutenettet. På denne 
måten kan myndighetene forbedre 
kollektivtilbudet og utnytte kapa-
siteten enda bedre.

Air Canada har vunnet innovasjonspris 
for gratis applikasjon til Apple iPhone 
og iPod for reisende som gir enkel 
adgang til deres reiseinformasjon. Air 
Canada var tidlig ute med løsninger 
som gjør kontakten mellom selskapet 
og kundene enklere og mer effektiv. 
Den reisende kan sjekke inn med sin 
iPhone eller iPod, hente elektronisk 
boarding card, spore flyinformasjon og 
annen individuell informasjon. 

Schipholflyplassen i Amsterdam har 40 
millioner passasjerer pr år, hvorav 40 % 
skal videre med andre fly. For å kunne 
møte fremtidig vekst i flytrafikken har 
flyplassen satset mye på å effektivisere 
bagasjehåndteringen. Systemet benyt-
ter roboter og RFID-teknologi, som gjør 
det raskt og enkelt å kunne spore ba-
gasje på avveie. Hensikten er å redusere 
antall bagasjeenheter på avveie og øke 
tilfredsheten til de reisende.

China Ocean Shipping Company (CO-
SCO) opererer 800 handelsskip med en 
totalkapasitet på over 500 millioner 
dødvekt tonn og håndterer over 
400 millioner tonn varer. Selskapet 
opererer på 1500 havner i 160 land. 
For å effektivisere sin virksomhet har 
COSCO tatt i bruk et datadrevet system 
for produktutvikling, produksjon, lager-
hold, distribusjon, osv. Erfaringene 
fra dette arbeidet er at COSCO har fått 
redusert antall distribusjonssentre fra 
100 til 40, uten at leveringskvaliteten 
har blitt dårligere. Logistikkostnadene 
er redusert med 23 % som følge av mer 
strømlinjeformet administrasjon, 
opplasting og ruteplanlegging. CO2-

utslippene er redusert med 15 % og 
drivstoffkostnadene med 25 %. Et mer 
helhetlig miljøregnskap gjør at selska-
pet kan dokumentere sitt totale karbon 
fotavtrykk. Resultatet er økt effektiv-
itet, bedre økonomi og økt kundetil-
fredshet.

Frost & Sullivan skriver at Norge er 
langt fremme når det gjelder anven-
delse av avansert teknologi. Norge har 
tatt i bruk en RFID brikke utviklet av 
IBM til sporing av mat.  RFID-brikken 
måler temperatur og fuktighet på kjøtt 
under transport. Når kjøttet leveres 
til butikken skannes brikken og en 
kan sjekke at toleransegrenser ikke 
er brutt.  I prinsippet kan en risikere 
at alle varer som krever temper-
aturovervåking og fuktighetskontroll 
må ha mer avanserte systemer.

Sikkerhet under transport er også en 
faktor som kan sette krav til transport-
systemet. Lidl i Madrid mottok i januar 
2010 en container med bananer som 
også var pakket med kokain. Dette ble 
oppdaget ved skanning av containeren 
inn til Lidl. Bedre overvåking kan bidra 
til å redusere smugling.

Ved bruk av passive RFID brikker kan 
data samles og sendes tilbake til en  data-
base. Utfordringen er å ha tilstrekkelig 
antall lesepunkter underveis.

Innen jernbanen har det også kom-
met bedre overvåkingsutstyr. IBM 
har utviklet produktet MOTES, som 
er trådløse sensorer som kan kom-
munisere med hverandre og med et 
kontrollsenter. MOTES overvåker las-
ten. Sensorene er festet til de rullende 
enhetene og kan sende data på flere 
måter. Dermed har man ikke behov for 
mange faste lesepunkter.

Globaliseringen blir ikke borte av seg 
selv. Med bedre teknologi, mer effek-
tive logistikk- og transportløsninger 
kan vi redusere ulempene og utnytte 
fordelene. 

Av EinAr SpurkElAnd
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Hi-tech og elektronikkMiljø

Karbonfri 
godstransport 2050?
Transportsektorene er 
avhengig av energi, men kan 
bli karbonfrie dersom vi gjør 
de riktige valgene. Mer effek-
tive kjøretøy, lettere kjøretøy, 
overgang fra fossile drivstoff 
til biodrivstoff og elektrisk 
drift kan bidra til å fjerne 
CO�-utslippene fra transport, 
heter det i en TØI-rapport .

Overgang til lette elektriske kjøre-
tøyer kan redusere CO2-utslippene 
med 97 % og energibruken med 76 % 
til disse innen 2050, forutsatt uen-
drete transportvolum og belegg. 

Potensialet for å redusere direkte 
CO2-utslipp pr person- og tonnkm i 
perioden er 42 % for tunge kjøretøy, 
34 % for skip og 100 % for jernbane 
ved full elektrifisering.

Dieselmotoren 
er effektiv
Store dieselmotorer med virknings-
grad på 45 % er effektive, men har 
fortsatt et potensial for ytterligere 
reduksjoner i CO2-utslipp. Bruk av 
alternativ teknologi og drivstoff er 
resepten ved siden av høy utnyttelse. 
I perioden 1994-2004 ble drivstoff- og 
utslipsseffektiviteten til store laste-
biler forbedret med 1 % pr år, mens 
tilsvarende tall for bensindrevne 

varebiler bare var 0,3 % pr år. Store 
lastebiler har i samme periode for-
bedret sin kapasitetsutnyttelse, mens 
varebiler har redusert sin kapasitet-
sutnyttelse.

Kapasitetsutnyttelse viser fraktet 
mengde  gods i forhold til bilens 
kapasitet. Utfordringen her er at for 
volumgods kan ikke godsmengde i 
tonn benyttes som målefaktor. 

Utviklingen viser at utslippene øker 
for vegtransport pr vognkm, mens ut-
slippene reduseres pr tonnkm. Dette 
skyldes at økende godsvolum skjer 
med større biler. Utslippene av CO2 
i gram pr vognkm er avtagende med 
bilens størrelse, fordi større biler har 
høyere utnyttelse enn små biler, 
samtidig som stordriftsfordeler på-
virker energieffektivitet pr tonnkm.

TØI-rapporten fremskriver CO2-
utslipp for godstransport på veg, og 
konkluderer med at antall gram pr 
tonnkm vil bli redusert fra 135 til 54 
i perioden 2004 til 2050. Dette er 
mer enn en halvering av utslippene. 
For store lastebiler vil utslippene 
reduseres fra 75 gram til 25 gram pr 
tonnkm. Det er også laget scenarioer 
som gir enda større utslipps-
reduksjoner.

For jernbane er statistikken svært 
mangelfull og kan derfor ikke helt 

overføres til vegtransport. For gods-
transport med jernbane finnes det 
ingen statistikk for kapasitetsutnyt-
telse, informasjon om gjennomsnittlig 
lastemengde pr togtur, utkjørte km 
med jernbanetransport, etc.  

TØI-rapporten har derfor vært nødt 
til å benytte en konstant kapasitets-
utnyttelse for jernbane for å kunne 
lage prognoser. Basert på dette har 
jernbanen hatt økende utslippsef-
fektivitet i perioden 1993-2007. Mer 
energiøkonomisk kjøring, lavere 
energiforbruk i parkerte tog og 
energiøkonomisering generelt vil 
kunne redusere CO2-utslippene.

Biodrivstoff viktig
Det har vært et økende fokus på bio-
drivstoff de senere årene og rapporten 
anbefaler også videre satsing på bio-
drivstoff. Ulempene er at biodrivstoff 
er dobbelt så dyrt å produsere som 
diesel og bensin ved en oljepris på 60 
dollar pr fat. Produksjonskostnadene 
for biodiesel antas å være ca. 5 kroner 
pr liter, mens bensin og diesel varierer 
mellom 1-3 kroner pr liter ved en olje-
pris på 75 dollar pr fat. 

Kilde: Energieffektivisering og CO2-utslipp 
for innenlands transport 1994-2050. 
Transportøkonomisk institutt (TØI) 2009. 
Oppdragsgiver: Samferdselsdepartementet.

Av EinAr SpurkElAnd

Et godt miljørykte er viktig ved valg av logistikkleverandør.

Utsiktene er forholdsvis positive og 
det kommer stadig nye produkter som 
bidrar til å øke omsetningen i nærin-
gen. Erfaringene fra finanskrisen er at 
de bedrifter som jobber tett med sine 
logistikkleverandører blir best i stand 
til å takle nye utfordringer og har best 
kostnadskontroll.
Det er fortsatt stor usikkerhet i 
markedet, selv om mange produsenter 
ser at nye markeder åpner seg.  Mange 
produsenter har vært nødt til å ha 
ekstra fokus på kostnadene og har 
presset sine underleverandører til å 
redusere prisene. 

I 2009 rapporterte 17 % av lederne i 
Hi-tech næringen at de hadde bedre 
resultater enn mange andre bransjer. 
I 2010 melder 37 % at de gjør det 
bedre enn andre bransjer. Rapporten 
konkluderer med at næringen ser 
lysere på fremtiden, og regner med at 
vekstimpulsene kommer tilbake.
Rapporten bygger på en undersøkelse 
gjort i januar 2010. 45 % av de spurte 
var fra Europa, 25 % fra USA, 14 % fra 
Asia og 16 % fra diverse steder.  
Selskapene representerte både 
produsenter og grossister innen 
Hi-tech og elektronikk. Det var også 
selskaper innen 3PL, tredje parts 
produsenter og serviceleverandører 
for øvrig til industrien.

37 % av de spurte mente at denne 
næringen vil greie seg bedre gjennom 
finanskrisen enn mange andre 
næringer. 41 % mente at næringen vil 
ha de samme utfordringer som andre 

næringer, mens 22 % trodde det ville 
bli verre.

De viktigste tiltakene for å bli mer 
effektive:
• Forbedre intern effektivitet: 81 %
• Reduksjon i personalkostnader:
  52 %
• Forbedre prognoser: 48 %
• Lavere materialkostnader: 44 %
• Reforhandle transportavtaler: 33 %
• Skifte transportleverandør: 30 %
• Investere i ny teknologi: 26 %
• Outsource produksjonen: 22 %
• Reduksjon i IT-investeringer: 15 %
• Reduksjon i infrastruktur-
 investeringer: 15 %

De viktigste målene for 2010:
• Bedre prognoser: 56 %
• Supply Chain løsninger: 44 %

De viktigste områdene selskapene må 
styrke seg på de neste 12 månedene er 
Supply Chain Management, synlighet, 
investeringer i infrastruktur, prog-
noser, analyser, innkjøp, opplæring, 
etc. Næringen var også spurt om de 
klarte å forhandle lavere transport-
kostnader under finanskrisen. 55 % 
hevdet at de hadde klart å få lavere 
transportkostnader.  Når det gjelder 
utviklingen fremover mener 22 % at 
antall produkter vil øke, mens 37 % 
tror det blir færre produkter. 41 % tror 
ikke det blir noen vesentlige endringer. 
Finanskrisen har ført til mindre bruk 
av flyfrakt. 44 % sier de bruker mindre 
flyfrakt enn tidligere. 19 % sier de 
bruker mer flyfrakt, mens 37 % sier 

omfanget er uforandret. 30 % av de 
spurte brukte mer sjøfrakt, 19 % 
reduserte bruk av sjøfrakt og 51 % så 
ingen endring i sjøfrakt. I vegtransport 
var det ingen endring for 63 %, 26 % 
økte noe og 11 % reduserte vegtransport. 

Begrunnelsen for å velge en ny logis-
tikkleverandør var følgende:
• Kostnader
• Leveringskvalitet
• Relasjoner med leverandøren
• Miljørykte
• Ekspertise, størrelse og 
 kompetanse

Begrunnelser for å skifte logistikk-
leverandør var bl. a:
• Manglende synlighet
• Lav integrasjon av informasjon 
 og IT
• Svake kommunikasjonsverktøy
• Uvilje til å dele informasjon
• Ustabilitet

Undersøkelsen har totalt sett 
avdekket en mengde faktorer som 
har betydning for både næringen og 
logistikkbransjen. Fremover vil fokus 
være på tilgang til fraktkapasitet, 
leveringsstabilitet, outsourcing og nye 
markeder. Leverandører til Hi-tech 
og elektronikkbransjen forutsettes å 
være synlige og ha gode relasjoner i 
markedet. Samtidig må logistikk-
aktørene være oppmerksom på 
endringer i transportmiddelfordelingen.

Av EinAr SpurkElAnd

Lysere utsikter 

Siden �008 har internasjonal 
Hi-tech og elektronikkindus-
tri hatt betydelige problemer 
som følge av finanskrisen. En 
fersk rapport fra RR Don-
nelley viser at næringen går 
lysere tider i møte .
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DB Schenker Rail:

Containeren er spesialdesignet 
for bilindustrien av eksperter hos 
Schenker Automotive Railnet (SAR) 
GmbH, i samarbeid med Volkswagen 
Logistics. Den skal testes på ruten 
mellom Wolfsburg og Kaluga før det 
vil bli tatt en avgjørelse om den skal 
settes i serieproduksjon.

-Denne oppfinnelsen har til hensikt å 
forenkle og akselerere prosesser for 
Volkswagen, som er en stor kunde 
for DB Schenker. Disse transportbok-
sene er meget fleksible og tillater nye 
løsninger, både når det gjelder trans-
portvolumer så vel som oppstrøms 
- og nedstrøms intermodale laste- og 
losseprosesser, kommenterer Axel 
Marschall, sjef for bilindustriseksjo-

nen hos DB Schenker Rail GmbH.
Containerne har en innvendig 
lastehøyde på tre meter, hvilket 
betyr nok plass for de lasterackene 
som brukes av bilindustrien, og hvor 
konvensjonelle containere bare har 
en lastehøyde på 2.69 meter. De 
nye containerne kan ha opp til 26.5 
tonn med materialer, og kan flyttes 
enten ved hjelp av kraner eller mobilt 
handlingsutstyr. Dette betyr at de 
lett kan overføres fra vogner med 
standard Sentral Europeisk bredde 
til bredsporede russiske vogner uten 
forsinkelse, grunnet eksisterende 
kranmateriell. De er tilgjengelig i to 
forskjellige versjoner: Curtainsider 
som har bevegelige sidepaneler og 
Wingliners, med hydraulisk opererte 

sidepaneler. Curtainsider har også tak 
som kan løftes. Begge kan lastes fra 
enden og kan stables i to høyder. 

DB Schenker Rail forsyner allerede 
Kalugafabrikken med monterings-
deler. Delene kommer til Kaluga 
fra Tsjekkia, Slovakia og Tyskland. 
Senere skal Kalugafabrikken utvides 
med karosseriverksted, lakkerings-
verksted og sluttmonteringsverksted. 
Dette innebærer en radikal endring av 
kravene til bilekspertene: i fremtiden 
vil monteringssettene bli levert til 
fabrikken som individuelle deler og 
moduler, og leveres rett inn på samle-
båndet.  

Av odd hAmnøy

Utprøver ny container for bilindustrien

DB Schenker Rail Automotive 
presenterte en ny container 
for transport av bildeler for 
Volkswagen i Wolfsburg . 
Containeren skal forsyne 
Volkswagens nye fabrikk i 
Kaluga i Russland med deler 
for Volkswagen Logistics . 
Kalugafabrikken ligger 150 
kilometer sørvest for Moskva . 

Alnabruterminalen er pekt ut som 
navet i det nasjonale godstransport-
systemet, og skal utvikles til et 
effektivt godsknutepunkt. Terminalen 
må gis tilstrekkelig areal for å kunne 
fungere som intermodalt knutepunkt 
for de største brukerne nært inntil 
Alnabruterminalen.  NTP 2010-2019 
omtaler også Alnabruterminalen. 
Det foreslås stamveitilknytning 
til Alnabruterminalen med statlig 
finansiering og Oslopakke 3 med 200 
millioner kroner i perioden 2014-2019.

Rapporten konkluderer med at dersom 
man skal ta hensyn til resultatene fra 
trafikkanalysen, så bør man ta hensyn 
til sydrettet terminaltrafikk. To 
alternativer peker seg ut ved at de har 
tre atkomstmuligheter til terminalen, 
mens de øvrige bare har to atkomst-
muligheter. I analysen ligger det også 
en rekke forutsetninger for andre 
veiløsninger i Osloområdet, blant 
annet den planlagte Manglerudtunne-
len, lokk over E6, etc. 

Schenker AS har i sine anbefalinger 
landet på det forslaget som gir den 
beste atkomst både fra nord og syd. 
Dette vil hindre unødig kjøring 
i Groruddalen, og Schenker kan 

beholde nåværende inn- og utkjøring. 
Det er også positivt at det åpnes for en 
trinnvis utbygging med muligheter til 
raskere oppgradering av Schenkertan-
genten mot syd, med direkte atkomst 
til E6 og god lokal innkjøringsmulighet.

Bydel Alna, Oslo kommune, anbefaler 
også at det etableres flere atkomster 
til terminalområdet. Oslo havn mener 
det viktigste er at man får en sydvendt 
rampe som gir kortest mulig forbind-
else til Oslo havn. Samferdselsetaten, 
Oslo kommune, støtter også opp om 
behovet for direkte tilknytning til E6 
og Østre Aker vei. Samferdselsetaten 
er også enig i at man tar hensyn til 
resultatene fra trafikkanalysen, men 
ber om at Alnabruveien (nåværende 
atkomst fra syd til Schenker) blir 
stengt så snart ny Alfasetvei er 
etablert. Begrunnelsen er dårlig sikt 
og stigningsforhold i krysset Alna-
bruveien – Strømsveien. Plan- og 
bygningsetaten (PBE), Oslo komune, 
er positiv til forslagene om tre atkomst-
veier, men ønsker at atkomster går 
direkte til hovedveinettet, om nød-
vendig i tunnel, slik at lokale veier 
ikke får trafikk til og fra terminalen. 
Jernbaneverket har også gitt 
kommentarer til løsningene.

I vegvesenets orientering om plan-
arbeidet og oppstart av forprosjektet 
er alle høringsuttalelser tatt med, 
og det er gitt en vurdering av de 
enkelte uttalelsene. Uttalelsene er 
noe sprikende, men man er enig om 
at terminalen må få bedre og mer 
direkte atkomst fra hovedveinettet 
og at planleggingen må ta hensyn til 
trafikkanalysene. Videre er det viktig 
at gjennomføringen tar hensyn til 
overordnede føringer i NTP 2010-
2019.

Stikkordsmessige utfyllende 
merknader:
• Tre atkomster er mulig
• Planer for utvikling av dalbunnen 
 vurderes
• Alternativ uten tilknytning til 
 Brobekkveien vurderes
• Nasjonale mål for økt transport med 
 sjø og bane vurderes
• Direkte atkomst til Alnabru-
 terminalen fra Oslo havn viktig
• Etappevis utbygging av atkomst-
 løsninger vurderes
• Separasjon av trafikken vurderes
• Relokalisering av bomstasjoner 
 vurderes

Av EinAr SpurkElAnd

Alnabruterminalen

Vegvesenet 
skal lage ny atkomst

Etter å ha gjennomført en 
høringsrunde av en trafikk-
analyse for trafikken til og 
fra Alnabruterminalen skal 
Statens vegvesen Region Øst 
gjennomføre et forprosjekt 
for å detaljplanlegge ny 
atkomst til terminalen .
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Driving tips
Next time: Release accel.
pedal before top

Driving tips

Well anticipated! Sjåføren får tips via  

instrumentpanelet mens  

han kjører, og en detaljert 

poengsum etter turen.

Les mer på www.scania.no

En av de viktigste faktorene for driftsøkonomi, miljø og sikkerhet er sjåføren.  
Scania Sjåførstøtte kan bidra til at selv de mest erfarne sjåførene kjører mer økonomisk  
og sikkert. Ved hjelp av sensorer i bilen, gir systemet umiddelbar tilbakemelding på  
instrumentetpanelet på hvordan bremsing, akselerasjon og girskift påvirker sikkerhet  
og økonomi. Alle sjåfører kan ha nytte av å ha en personlig instruktør på jobb.  
Bare slå på Scania Sjåførstøtte, og få et daglig løft i sjåføropplæringen!

Scania Sjåførstøtte
- din personlige instruktør
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