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Transportstrategi

Hva er avgjørende for våre transportvalg; Løsninger og prising
Klimautfordringer
•
•

Uforutsigbarhet
Fra fossil til
fornybart
Bruk av
kjølemedier
Krav til investeringer i multimodal
transportløsninger, og materiell
Krav i anbudsprosesser

•
•
•

Sourcingspolicy

•
•
•

Maktkonsentrasjoner

Hvor skal varene hentes - leverandørstruktur
Programmer, planlegging kontra spot
Hub-struktur Norsk produksjonen

•
•

Maktkonsentrasjoner i shipping og
oversjøisk
Færre alternativer Europa og Norge

•
•
•

Begrensninger i bruk av vei

Økning i maut fra 2019 – 42-60%
Nyhetsklipp fra https://www.fla.de/wp/dailys/lastbilafgift-stiger-kraftigt/

Nyhetsklipp fra Tungt.no

CSR & Omdømme

•
•
•
•

Sjåførmangel
EU’s mobilitetspakke
Bomavgifter Norge
Distribusjon i bytette områder

Lønns og arbeidsforhold
Trafikksikkerhet
Dialog, prosess og oppfølging avtaleverk

Bama sin Konkurranseevne
•
•
•

Struktur og nettverksoptimalisering
Bruk ny teknologi og planleggingssystem
Investering i fremtidsrettede
transportløsninger

Optimalisering
av nettverk
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Shortsea Norge
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Shortsea Holland-Norge per havn
Havn
Bergen
Gjemnes
Kristiansand
Mosjøen
Oslo
Tananger
Trondheim
Ålesund
Totalsum

2019
3
13
1257
1
1274

2020
46
1
20
2
1353
49
34
1
1506

2021
36
1
12
1
251
23
22
346

•

Besparelse pr. container ca. 2.000 Euro

•

Co2 Reduksjon i størrelsesorden 750 -1.000 kg pr. container
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Shortsea Norge
•
•
•
•
•
•
•

Fiskeeksportørene «tvinges» til å flytte gods fra vei til sjø
Hub på Frosta/Trondheim vil bidra til økt volum på Shortsea til Molde, Trondheim,
Mo og Tromsø
Arbeider nå med å etablere tilsvarende Hub i Stavanger
Nye ankomster til Trondheim og Bergen vil være på plass innen kort tid
Jobber med å få på plass ekstra avgang til Oslo
En totalleverandør av shortsealøsningene – dør til dør(Control Tower funksjon
Bør være en målsetting at 20% av volumet fra Europa går på Shortsea i løpet
2022
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Løsninger Shortsea
Bama sine viktigste krav:
• Presisjon og forutsigbarhet
• Øke frekvens avganger Benelux
• Nye løsninger Benelux
• Kombinasjoner med tog/short-sea fra Spania

Faktorer som gir suksess
• Ingen eller minimal økning i transittid
• Robuste back-up løsninger
• Levering kveld/natt
• Kostnadsreduksjoner
• Nøytrale løsninger hvor “noen” tar rollen for å skape bedre samspill mellom import
og eksport av ferskvarer – utvikle konsepter
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Fremtidig samarbeidsmodell

Fremtidig Samarbeidsmodell

•

•
•

Koordinerte vareeiere med komplementære
behov gir transporteiere forutsigbarhet til å
investere og drifte.

Vareeiere

Forutsigbarheten reduserer risiko og
reduserer dermed prisene
Innovasjon og muligheten for løsninger:
•

Samle logistikkaktør- og infrastruktureierne
som løser oppgaven best sammen med
deltakende vareeiere

Eiere
Infrastruktur

Økt
konkurransekraft
Shortsea
løsninger
3-5 årsavtaler

Transport
aktørene

Norske
Havner

Fremtidig samarbeidsmodell

Dagens Utfordringer
Vareeiere:
• Baserer tilbudsforespørsler kun på egen varestrøm
• Mangel på felles arena for å koordinere nord- og sørgående
varestrømmer
• Manglende kunnskap, systemer og gjennomføringskraft for å
iverksette de riktige transportkorridorene

Transportselskapene:
• Tenker innenfor sitt selskap, og ofte bare innenfor sitt
forretningsområde i selskapet.
• Suboptimalisering og manglende helhetsbilde reduserer
muligheten til å finne de smarte løsningene.
• Løsningene baserer seg på systemtransporter – en standard
som kan avvike fra vareeiers behov.
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Shortsea Løsning fra Spania til Holland
W.E.C. LINES will offer as from 24th of October 2020 a new
direct container service between the ports of Moerdijk and
Bilbao. W.E.C. LINES is the first shipping line that will
connect Spain with Moerdijk with a direct service that
simultaneously connects to further destinations in the U.K.,
Norway, Germany, and Poland.

For oss:
• Lasting Spania Tirsdag
• I første omgang omlasting i Bilbao, neste steg er
direkte i container
• Ankomst Moerdijk Fredag kveld for direkte lasting
med Viasea. Ankomst Oslo natt til Mandag
• Vil gi en god transportbesparelse
• Co2 reduksjon i størrelsesorden1.500 kg pr.
container
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