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Norges Colonialgrossisters Forbund

Høringssvar NOU 2009:16 ”Globale miljøutfordringer – norsk politikk”

Det vises til Finansdepartementets høringsbrev av 16. september 2009 vedlagt NOU’en og
oversendt Norges Colonialgrossisters Forbund (NCF) 10. desember med svarfrist for NCF 18.
januar 2010.

NCF har medlemsbedrifter som representerer rundt 60 % av omsetningen til dagligvare-
butikker i Norge. Dagligvarehandelen er en bransjegren med anslagsvis 50 000 årsverk. De
største medlemsbedrifter hos oss er ICA Norge AS og NorgesGruppen ASA. Vi samarbeider
nært med Rema 1000 og Coop Norge. Næringspolitiske sider av miljø er den høyest
prioriterte arbeidsoppgave for NCF.

Næringslivets rolle med fokus på dagligvarehandelen

NCF utga medio oktober ”Dagligvarebransjens miljøprogram – klimautslipp (CO2) fra
distribusjon”. Denne er sendt en rekke offentlige instanser og media herunder relevante
departementer og stortingskomiteer inkludert Finansdepartementet og Miljøvern -
departementet. Utredningen vedlegges også dette høringssvar fordi den, som det fremgår
nedenfor, illustrerer godt et prinsipielt forhold som innebærer at næringslivet (og forbrukerne)
hvis de blir mobilisert og motivert, kan oppnå mye på frivillig basis.

Her viser vi at vår del av bransjen tar miljøutfordringen innen klima på alvor og har et
potensial for reduksjon av CO2- utslipp på 80 000 tonn årlig bare innen distribusjon av
dagligvarer. Det er ut fra en bred definisjon av distribusjon som omfatter ikke bare transport
men også emballasjeoptimering, reduksjon av matavfall og overgang fra tre - til plastpaller.
Det utgjør godt over 6 % av utslipp fra godstransport i Norge. Bransjen er også i gang med en
vurdering av å bruke kryogen (CO2) i kjøleanleggene i butikk og grossistlagre noe som vil gi
store utslippsreduksjoner.

Vi nevner dette som eksempel på at en næring selv har tatt initiativ til tiltak ut fra sin egen
kunnskap om miljøutfordringer. På et slikt grunnlag er miljø blitt en viktig konkurranse -
parameter mellom grupperingene i norsk dagligvarehandel. Vi kan dokumentere at det er
virksom og hard konkurranse mellom disse grupperinger. Slik konkurranse får bedrifter til å
yte mer ved å være kostnadseffektive og innovative til fordel for forbrukerne og miljø. Dette
sikrer at miljømålene nås på en så kostnadseffektiv måte som mulig (jfr.
Konkurransetilsynet).

Nasjonene som møttes til klimatoppmøte i København forrige måned, ble ikke enige om en
global ordning for reduksjon av utslipp fra klimagasser gjennom et kvotesystem av den typen
EU og Norge praktiserer for utslipp fra kraftproduserende industri. Som en følge av dette,
ventes at mye av innsatsen i toneangivende land som USA og Kina kommer til å dreise seg
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om å investere i økonomisk vekst men koblet til en miljødimensjon gjennom mer miljø -
effektive biler, utstyr og bygninger. Dette fremmes best i markeder med virksom konkurranse.

Frivillig innsats bør komme først – se et eksempel til etterfølgelse:

Frivillig innsats fra næringsliv og forbrukere kan være det som blir den sentrale drivkraft
internasjonalt i tillegg til eventuelle myndighetsreguleringer og avgifter. Vi mener frivillige
tiltak uten offentlige påbud og avgifter, i det lange løp vil gi de største miljøgevinstene. Slike
tiltak bør følgelig stimuleres og prøves ut før eventuelt ytterligere tiltak i form av lover og
avgifter iverksettes.

Det beste eksempel på et vellykket frivillig miljøtiltak i Norge er næringslivets etablering av
materialselskaper for innsamling, retur og gjenvinning av brukt emballasje. Det var
dagligvarebransjen (med dagligvarehandel og industri rundt 100 000 årsverk) som i midten av
90- årene tok initiativ til å etablere slike ikke - fortjenesteselskaper for metall, bølgepapp,
kartong og plast eid av næringslivet (glass og gjenvinnbar emballasje for drikkevarer er
underlagt litt andre men like miljøeffektive ordninger som også eies og drives av
næringslivet).

Dette system har ført til at myndighetenes mål om retur og gjenvinning av disse
materialfraksjoner er nådd, at ordningene har spredd seg til andre områder som elektrisk
avfall samt at Norge er blitt et foregangsland. Direktoratet for klima og forurensninger er
veldig klar på den suksess systemet innebærer.

Før dette system ble iverksatt, hadde regjeringen foreslått en offentlig avgift på en krone per
enhet av hard indre emballasje for næringsmidler. Et samlet næringsliv i dagligvarebransjen
gikk sterkt i mot dette og fikk i stedet gjennomslag for å virkeliggjøre, som erfaringer også
har vist, de best tenkelige miljøeffektive tiltak gjennom ordningene nevnt ovenfor.
Kostnadene for den næringslivsorganiserte innsamling, retur og gjenvinning var langt lavere
enn den foreslåtte avgift ville vært.

Dette var en vellykket sektorløsning. Noe tilsvarende bør kunne vurderes innen klima. Norsk
næringsliv tar sitt ansvar alvorlig.

Fokuser bredere enn på bare en offentlig avgift på klimautslipp

Finansdepartementet er erfaringsmessig veldig opptatt av å legge avgifter som virkemiddel for
å påvirke markedet samtidig som avgiftene gir ikke øremerkede inntekter til statskassen. Det
illustreres av denne NOU som er fokuserer for sterkt på behovet for å etablere en klimaavgift.
Utvalget foreslår at det bestemmes en karbonprisbane som er utgangspunkt for å sette avgifter
på klimagasser for ikke kvotepliktige utslipp med et prismål slik at innenlandske utslipps -
kilder kan tilpasse seg at de blir strengere regulert enn tilsvarende virksomheter i EU-
markedet.

Vi mener det bør utredes om ikke hovedvekt bør legges på mer differensierte, eventuelt
sektorvise tiltak som oppmuntrer næringslivet og forbrukere til systematisk, frivillig og
betydelig innsats for klima og miljø ellers.
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De deler av utredningen som er ført i pennen av det finansdepartementsdominerte sekretariat,
bærer sterkt preg av et forutbestemt ønske om å innføre en slik generell avgift mens frivillige
og motiverende tiltak med næringsliv og forbrukere som drivkraft, er nærmest fraværende.
Etter nylig undersøkelse av Sentio og konsulentfirmaet Sildre sier 4 av 10 nordmenn at de
ikke vet hva de skal gjøre for å redusere egne klimautslipp.

Svenske myndigheter har utarbeidet anbefalinger til forbrukerne om miljøeffektivt kosthold
hvor en beskjeden reduksjon av inntak av kjøtt står som noe av det mest miljøeffektive med
samtidig sunnhetseffekt. Initiativ for at forbrukerne inntar litt mindre kjøtt per uke, sprer seg
raskt i de industrialiserte land med markedsøkonomi. Dette er fordi dyreoppdrett er en av de
viktigste enkeltårsaker til klimautslipp (for en balansert fremstilling av dette, se Le Monde av
23.12.09).

Det er vel kjent at den forventede kraftige befolkningsvekst i verden er den største trussel mot
klimaet, men denne dimensjon er ikke gitt den nødvendige oppmerksomhet verken i klimafor-
handlingene eller i NOU’en.

Heller ikke er det noen vurderinger av vel publiserte påstander om at det lar seg gjøre å løse
klimautfordringen på en smartere måte enn bare gjennom reduksjon av klimautslipp. Dette går
ut på at penger og andre ressurser brukt på utslipp av klimagasser er midler som dermed ikke
kan anvendes på effektive investeringer i brennende utfordringer i de mange fattige land -
som matvarehjelp, struktur for helse og utdanning samt distribusjon/transport, utvikling av
næringsmidler (professor Lomberg, direktør for Copenhagen Consensus Center).

En kraftsatsing på midler til forskning, innovasjon og utvikling av grønn energi og
rammebetingelser som oppmuntrer til dette, vil bidra til den utfasing av fossilt brennstoff over
noen årtier, som er ønskelig. Det vil medføre behov bl.a. for lavere avgifter på grønn energi i
en overgangsfase og eventuelt også subsidier. En slik differensiering av virkemidler er ikke
godt nok ivaretatt i den aktuelle NOU.

Et annet felt som dagligvarebransjen satser mye på i fellesskap, er standardisering på flere
felter herunder av lastebærere (lavere ressursbruk og klimautslipp, holdbarhetstider (unngå
matkasting). Dette medfører betydelige miljøgevinster (se www.stand.no). NOU’en ser bort
fra slik næringslivsorganisert standardisering.

Miljøverndepartementet bør være hoveddriver i oppfølging av NOU’en

NOU’en om globale miljøutfordringer - norsk politikk burde vært avgitt til
Miljøverndepartementet som er det ansvarlige norske departement for offentlig miljøpolitikk.
Vi håper at den melding til Stortinget som forventes å følge opp utredningen, utvides med de
dimensjoner som er påpekt i vår høringsuttalelse og at det er Miljøverndepartementet som står
for meldingen.

Kapitlene om hva som er bærekraftig utvikling, norske regler og beslutningsprosesser på
miljøsiden, klimautfordringen, biologisk mangfold, miljøgifter gir en fin oversikt over feltene
men kunne vært supplert som nevnt ovenfor. Vi forstår de store utfordringene og vil bidra
videre til løsninger. Miljø er et høyt prioritert område i norsk dagligvarehandel.
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Vår uttalelse her kan også betraktes som en supplering og utdyping av høringssvaret fra HSH
slik at dagligvarebransjens og dagligvarehandelens rolle blir tydeliggjort overfor
myndighetene.

Oslo, 18. desember 2010
Norges Colonialgrossisters Forbund
Steinar B. Kringlebotten
Adm. direktør
Tlf. 90825419
www.NCForbund.no
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NCF
Norges Colonialgrossisters Forbund er en næringspolitisk organisasjon som skal
bidra til å styrke verdikjeden for dagligvarer frem til forbruker basert på en virksom
konkurranse og et sterkt miljøfokus.
NorgesGruppen ASA og ICA Norge AS er de største medlemmene og representerer
ca 60 % av dagligvareomsetningen til forbruker. 
I dagligvarehandelen er det sysselsatt ca 50 000 årsverk.

Dagligvarebransjens Miljøprogram
- er et av NCF's bidrag til  å sette miljøet enda sterkere i fokus både i bransjen og
overfor myndighetene.

• NCF ønsker å påvirke basert på god dokumentasjon og synliggjøring av de 
områdene hvor forbedringspotensialene (reduserte CO2-utslipp) er størst.

• NCF vil bidra til at medlemmene og politikerne prioriterer områdene med de 
største miljøgevinstene.

• NCF vil være en aktiv pådriver overfor det politiske miljø som setter bransjens 
rammevilkår.

• NCF ønsker en konstruktiv og faktabasert dialog mellom medlemmene og med 
bransjen forøvrig, samt med miljøorganisasjonene og Storting/Regjering.

• NCF vil utfordre - for å bryte barrierer - og sette ord ut i handling.

Dette miljøprogrammet vil bli oppdatert regelmessig fordi vi stadig får ny kunnskap.
De tallstørrelsene som fremkommer i programmet er basert på teoretiske forut-
setninger som er de beste vi har fremskaffet til nå, men disse vil også endre seg over
tid og oppdateres. Programmet konsentrerer seg om CO2-utslipp fra distribusjon av
dagligvarer fordi dette området er det største – også m.h.t. mulige forbedrings-
potensialer.

Oslo, oktober 2009
Norges Colonialgrossisters Forbund
Boks 793 Sentrum, 0106 OSLO



2. Oppsummering av potensialer og forbedringsmuligheter - 
reduserte CO2-utslipp

1. Innledning
• Norges totale CO2-utslipp er på ca 44 millioner tonn
• Veitransporten står for 22 % og utgjør 10 millioner tonn
• Godstransporten (vei) er ca 20 % av dette, 2 millioner tonn
• Herav representerer utslipp fra distribusjon av dagligvarer 6% eller 121.000 tonn
• Dagligvaregrossistene står for ca 75.000 tonn, eller i overkant av 60 %
• NCF's medlemsbedrifter kan bidra mye i miljøsammenheng gjennom målrettede tiltak som 

reduserer deres CO2-utslipp fra transportvirksomheten
• NCF's medlemsbedrifter og øvrige engrosbedrifter innenfor dagligvarebransjen kan yte et 

vesentlig bidrag til færre kjørte kilometer på norske veier
• Det er store forbedringsmuligheter i et enda bedre samarbeide mellom næringsmiddel-

industrien og dagligvarehandelen
• De rammevilkårene som de politiske myndigheter beslutter vil likeledes bidra sterkt til 

ytterligere forbedringer

DAGLIGVAREBRANSJENS MILJØPROGRAM (NCF)

• overgang fra gjenbruk- til gjenvinnbar 
drikkevareemballasje 
(retur fra butikk/storhusholdninger) 22.000 tonn

• emballasjeoptimering/fjerne luft 
(transport til butikk/storhusholdninger) 16.000 tonn

• reduserte utslipp fra distribusjonsbiler 11.000 tonn

• økt engrosandel (overgang fra direkte- til 
engrosdistribusjon) 9.000 tonn

• reduksjon av matavfall i dagligvarehandelen 8.900 tonn

• samferdselstiltak vei/bane 7.500 tonn  

• overgang fra tre- til plastpaller 5.000 tonn

Disse potensialene er realistiske å realisere de nærmeste årene
og representerer ca 66 % reduksjon av CO2-utslippene i 
dagligvaredistribusjonen (all transport i dagligvarehandelen).



3. Overgang fra gjenbruk- til gjenvinnbar drikkevare emballasje
(retur fra butikker/storhusholdninger) - potensiale 22.000 tonn 
reduserte CO2-utslipp

Gjenbruksemballasje (flasker, kasser) krever
betydelige volumer i returtransport (tilbake
fra butikker/storhusholdninger - anslagsvis
30.000 transportpunkter).
Transportøkonomisk Institutt (TØI) har
beregnet potensialet ved overgang fra gjen-
bruksemballasje til gjenvinnbar emballasje
(boks og engangpet) til ca 22.000 tonn 
reduserte CO2-utslipp. Hovedårsaken er at
det blir ca 90 % reduksjon i returvolumer
fordi kassene forsvinner og boks/pet blir
sammenpresset før retur og følgelig færre
transportkilometer. En endring vil også inne-
bære et vesentlig mindre arealbehov i butik-
ker/lagre som i selv er en ressursoptimalise-
ring og god miljøpolitikk.
Det viktigste virkemiddelet (hindring) for å
bidra til en slik utvikling, er at dagens grunn-
avgift på gjenvinnbar emballasje (1 krone/
enhet) blir fjernet. Avgiften favoriserer gjen-
bruksemballasje og er både miljøfientlig og
konkurransevridende.
Nesten all annen dagligvare emballasje i
Norge og øvrige land produseres og distribu-
eres i gjenvinnbare materialer, unntaket er
primært for øl/mineralvann i Norge.
Norsk Resirk AS har dokumentert retur for
boks på 91 % og PET på 89 %. På bakgrunn
av dette og igangsatte tiltak for inneværende
periode, har Statens Forurensningstilsyn
(SFT) satt godkjente returprosenter for gjen-
vinnbar emballasje på boks på 92 % og 90 %
på PET. Disse målene er innenfor rekkevidde.
Norge er ledende i verden på retur av drikke-

vareembalasje og har en meget godt organi-
sert returlogistikk gjennom Nors Resirk AS.
Den lille andelen som ikke håndteres
gjennom Norsk Resirk AS, samles hovedsake-
lig inn via restavfall som går til forbrennings-
anlegg med energi- og materialgjenvinning.
Returprosenten for gjenbruksemballasje
anslås til ca. 95 % og det er derfor små for-
skjeller på de andeler som ikke håndteres
gjennom Resirk og avfallsystemer disse
embalasjeformene i mellom. At gjenvinnbar
emballasje har noe lavere returprosent enn
gjenbruksemballasje, innebærer derfor ikke 
at mer gjenvinnbar emballasje havner som
søppel i naturen.
All drikkevareemballasje som samles inn av
Norsk Resirk AS leveres til høyverdig gjen-
vinning. Alle aluminiumsbokser blir til nye
aluminiumsbokser og PET blir til nye flasker
eller annen næringsmiddelemballasje etc.
Energibehov for å gjenvinne brukte bokser til
ny drikkeemballasje er ned mot 5 % av 
energibehov for å produsere tilsvarende i
”jomfruelig” aluminium.
Hvor stor andel over tid som vil gå over til
gjenvinnbar emballasje ved fjernning av
grunnavgiften, er ikke mulig å fastslå eksakt,
men det er her lagt til grunn en full overgang
over en årrekke, noe som ikke er urealistisk
ved sammenligning med andre land.
I potensialet på 22.000 tonn er det ikke 
forutsatt en overgang fra direkte- til engros-
distribusjon, denne effekten vil komme i til-
legg.



4. Emballasjeoptimering/fjerne luft i emballasjen og optimere laste-
bærere (i  transporten fra produsent, via grossist til butikker og 
storhusholdninger) - potensiale 16.000 tonn reduserte CO2-utslipp

Økte fyllingsgrader i distribusjonsbiler/vogn-
tog innebærer reduserte kjørte kilometer og
følgelig reduserte CO2-utslipp.
Fjerning av luft i både ytter- og inner-
emballasje (detaljist og forbrukeremballasje)
og sørge for at lastebærere (kasser/
containere/paller) fyller opp volumene maksi-
malt med produkter, vil bidra til økte fyllings-
grader.
I beregningene er det lagt til grunn et forsik-
tig anslag på 5 % fjerning av luft som vil inne-
bære ca 6000 tonn reduserte CO2-utslipp. 
I dette potensialet er øl/mineralvanns-
emballasje ikke medregnet. En overgang fra
gjenbruk- til gjenvinnbar emballasje vil inne-
bære over 30 % mindre luft i transporten
(eller flere liter pr m3 transportvolum), som
igjen betyr ca 10.000 tonn reduserte utslipp.
Tilsammen et forbedringspotensiale på ca
16.000 tonn. Ytterligere muligheter ligger i
optimering av lastebærere (bla for flytende
meierivarer) som ikke er beregnet.

Eksempler:
I siste ti-årsperiode har dagligvarebransjen
arbeidet systematisk med emballasjeopitme-
ring (bl.a. gjennom DMF - Dagligvare-
bransjens Miljøforum) og det er oppnådd
betydelige resultater i samarbeide med norsk
industri. Anslagsvis 120.000 færre paller
transporteres på norske veier årlig i dag som
følge av konkrete forbedringer. Dette inne-
bærer igjen ca 1.250 tonn reduserte CO2-
utslipp.
- Snacksprodusenten Maarud tok ut luft i sin
potetgullpose som innebar en økning på 10 -
15 % mer vare på samme transportkapasitet
eller ca 18.000 færre paller transportert pr år. 
- Kaffeprodusenten Joh. Johannson Kaffe AS
tok ut luft både i sine forbrukerpak-
ninger og i sin detaljistemballasje som
resulterte i ca 27.000 færre paller
transportert pr år. Et eksempel på
både bedre forbrukerpakninger og
bedre transportemballasje.
Potensialet videre er fortsatt
betydelig. Eksempelvis innehol-
der poseproduktene fra sjoko-
ladeprodusentene betydelig luft
- opp til 50 %, et mulig 
potensiale på 15.000 færre
paller transportert årlig. 
- I første rekke kan Nidar, Freia
og Brynhild-gruppen bidra her.
Mange produsenter kan videre
bidra til optimering ved å endre
emballasjen og fylle opp laste-
bærere og paller til standard palle-
høyde på 1,20 m. - Eksempler her er
Nestle, Tine, Lilleborg, Stabburet,
Kellogs og Nortura.



5. Reduserte utslipp fra distribusjonsbiler – potensiale 11.000 tonn
reduserte CO2–utslipp.

Engrosandel - eller den andelen som sisteled-
det kjøper fra dagligvaregrossist - er i dag på
ca 65 % til dagligvarebutikker. Økt engros-
andel  innebærer flere varer på samme bil og
økte fyllingsgrader - og dermed færre kjørte
kilometer. "Fulle biler - korteste vei". 
I dag er det mange distribujonsbiler som går
med mye luft fordi distribusjonen spres på
mange aktører.
Engrosandelen har økt betydelig de siste 10-
20 årene, fra 40-50 % til nå over 80 % i
mange tilfeller.  Økt engrosdistribusjon
av ferskvarer/varer med kortere hold-
barhet har - og vil bidra betydelig.
En ytterligere økning på 15 % er 
realistisk de nærmeste årene og vil
kunne redusere klimautslippene
med ca 9.000 tonn årlig.
De største mulighetene finner vi
innenfor de varegruppene som i
dag distribueres direkte fra produ-
sent til de rundt 30.000 ulike 
dagligvarebutikker, servicehandel og
storhusholdninger i landet - flytende
meierivarer, øl/mineralvann, frukt/grønt og
iskrem. Noen grossister distribuerer noen av

disse varegruppene i dag, men det er fortsatt
betydelige potensialer.
Eksempel:
Tine BA  har et landsomfattende eget distri-
busjonsapparat som leverer i tillegg til 
grossistene til de ca 30.000 detalj-, service-
og storhusholdningsenhetene. En samordning
via engrosleddets distribusjonsapparat til de

samme enhetene vil
redusere antall

kjørte kilometer
betraktelig og

bidra til at
ikke flere
biler 
kjører
etter
hverandre

med lave 
fyllings-

grader til de
samme kundene. 

Flytende meierivarer alene 
representerer et forbedrings-

potensiale i form av reduserte CO2-utslipp
på over 6.000 tonn årlig. 

6. Økt engrosandel - overgang fra direkte- til engrosdistribusjon -
potensiale 9.000 tonn reduserte CO2-utslipp

Fremtidshåpet er å oppnå en distribusjon
basert på ikke fossile drivstoffer, da vil jo
utslippene kunne reduseres med 100 % !
Et slikt håp er ikke realistisk å oppnå de 
nærmeste årene, men også her er det en
betydelig utvikling på gang. 
I beregningene er det forutsatt at dagligvare-
handelen vil kunne bruke  "B 30" (30 % inn-
blandet biodiesel) på 50 % av sin distribu-
sjonsbilpark i løpet av noen år og dette
representerer et potensiale på 6.000 tonn
reduserte CO2-utslipp.
Det er nå også tester av distribusjonsbiler
drevet med bioetanol i dagligvarehandelen
og disse reduserer utslippene med over 90 %
og vil således kunne representere svært 
betydelige merpotensialer.
Aggregater for styring av riktige tempera-
turer i distribusjonsbilene baseres i stadig
større omfang på kryogen (avtallstoff). 
Disse har 0- utslipp i tillegg til å være støy-
dempende som også er en viktig miljøeffekt.
Når 50 % av distribusjonsbilene benytter 
kryogen (CO2), innebærer det et potensiale
på 5000 tonn reduserte CO2 -utslipp
Tilgjengelighet til nye, ikke fossile drivstoff-
kilder, er en forutsetning for å kunne ta dette
i bruk. Her må myndighetene bidra til en
utvikling i alle regioner.

Videre må myndighetene gjennom sin
avgiftspolitikk - og positive incentiver (feks
kunne kjøre i kollektivfelt, slippe bompenger)
- bidra til at distribusjonsbiler drevet helt eller
delvis på ikke fossil energi, kan bli 
konkurransedyktige. I dag er en bil drevet på
bioetanol ca 50 % dyrere pr kjørte kilometer
enn en bil drevet på fossilt drivstoff.



Av maten som selges i Norge, ender hvert år
over 330.000 tonn som matavfall. 
Av dette kommer anslagsvis 55.000 tonn fra
dagligvarehandelen.

Det er gjort mange forbedringer i avfalls-
håndteringen/sortering/returlogistikk, men
mye gjenstår. 

I beregningene har vi lagt til grunn 10 %
reduksjon i matavfallet som genereres i 
dagligvarehandelen som igjen innebærer
8.900 reduserte CO2-utslipp.

- Ved å omgjøre matavfallet til andre energi-
kilder, feks drivstoff til bransjens distribu-
sjonsbiler, vil det innebære ytterligere, 
betydelige potensialer..

Dagligvarehandelen arbeider med mange
målrettede prosjekter for å sikre en effektiv
sortering og returlogistikk av mat- og brukt
emballasje.  

Myndighetene og offentlige forskningsmidler
kan bidra til at det blir ytterligere fokus på
gjenvinning/kretsløpstankegang, bla i form
av ny energi til oppvarming og som erstat-
ning for fossile drivstoffer.

7. Reduksjon av matavfall og gjenvinning til energi/drivstoff - 
potensiale 8.900 tonn reduserte CO2-utslipp



8. Samferdelstiltak - vei og bane - potensiale 7.500 tonn reduserte
CO2-utslipp

Bedre og raskere fremkommelighet vil 
redusere både kjøreavstander og tidsforbruk. 
Et potensiale på ca 10 % vil være realistisk de
nærmeste årene gjennom en effektiv 
samferdelspolitikk  som fjerner de største
flaskehalsene og prioriterer tiltakene innenfor
de områder som folk bor og som følgelig
representerer de betydeligste transport-
volumene.  Dette vil igjen innebære ca 7.500
tonn reduserte CO2-utslipp.
I vedlegg til dette programmet er det en 
konkretisering av de viktigste flaskehalsene
og forbedringsmulighetene innenfor de ulike
regioner av landet.
Distribusjon mellom landsdelene represen-
terer ca 20 % av landbasert varetransport. 
Å styrke hovedkorridorene mellom lands-
delene er derfor viktig. 70-80 % av volumene 
transporteres i det sørlige Norge og en ytter-
ligere konsentrasjon i det sentrale østlands-
området, følgelig er en prioritering av disse
områdene vesentlig for å realisere 
potesialene.
Et viktig miljøtiltak er å gjøre jernbanen mer
konkurransedyktig og derigjennom overføre
større volumer fra vei til bane. Målt pr tonn-
kilometer gir jernbanestransport betydelige
reduksjoner i CO2-utslipp i forhold til vei-
transport. En stor andel av varestrømmen fra
produsent til engrosledd bør kunne overføres
til bane, i dag er denne andelen under 15 %.

Eksempler på tiltak som kan styrke 
jernbanens konkurransedyktighet:

• økt kapasitet i form av nye og forlengede 
krysningsspor og en bedre teknisk 
standard som bidrar til økt presisjon og 
færre forsinkelser

• utvidelse og effektivisering av terminalene 
i sentrale knutepunkter, samt bedre 
tilførselsveier og infrastruktur på og rundt 
disse terminalene (Oslo/Alnabru, 
Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bergen, 
Trondheim, Åndalsnes, Bodø og Narvik)

• jernbanen må kunne tilby konkurranse-
dyktige løsninger for varer med ulike krav 
til temperatur og holdbarhet, herunder 
gode overvåkningsystemer for kontroll av 
temperatur etc

• ruter/tider må bedre tilpasses markedets/ 
kundenes behov

• bedre modeller for eierskap, forvaltning og 
drift av terminalene vil kunne bidra til 
nødvendig økt konkurransedyktighet



Frivillige tiltak, uten offentlige påbud og
avgifter, vil i det lange løp gi de største 
miljøgevinstene og slike tiltak bør følgelig 
stimuleres og prøves ut før eventuelt ytter-
ligere tiltak i form av lover og avgifter iverk-
settes.
Et meget viktig eksempel på en eksisterende
avgift - grunnavgiften - er det potensialet
den kan bidra med hvis den blir fjernet.
Avgiften er i dag i realiteten fiskalt begrunnet
og innbringer under 1 milliard kroner.
Potensialet ved overgang fra gjenbruk- til
gjenvinninsgemballasje vil kunne gi en miljø-
gevinst for samfunnet som langt, langt over-
strider dette beløpet.
Dagligvarehandelen er i favør av grønne
avgifter som kan bidra til bedre miljø så
lenge avgiftene virker konkurransenøytralt.
Et godt eksempel på frivillige bransjetiltak, er
etableringen og driften av materialselskaper
og Norsk Resirk AS som sikrer høy retur av
brukt emballasje. Dette har medført at Norge
er i verdenstoppen hva angår returandeler og
gjenvinning. Materialselskapene er et veldig
kostnads- og miljøeffektivt alternativ til
offentlige avgifter på emballasje.

10. Frivillige tiltak og grønne avgifter - potensiale ?

Det er mange gode og målrettede 
samarbeids-tiltak innenfor dagligvare-
bransjen. 
Dokumenterte forbedringer på emballasje-
optimering representerer eksempler på "vinn-
vinn" og frivillige bransjeløsninger. 
Det å stimulere til og oppnå forbedringer
som bransjen selv initierer og gjennomfører
vil gi de beste løsningene også for landet.

Et annet godt eksempel hvor norsk daglig-
vareindustri- og handel samarbeider, er 
overgang fra trepaller til plastpaller 
suksessivt fra 2010. 
I løpet av 2010 vil halvparten av antall 
leveranser i verdikjeden for dagligvarer være
på plastpall. Dette vil medføre et redusert 
klimautslipp på 2.500 tonn CO2. 

En full overgang fra tre til plast, innebærer et
ytterligere potensiale på 2.500 tonn.

9. Overgang fra tre- til plastpaller - potensiale 5.000 tonn reduserte
CO2-utslipp



VEDLEGG

Flaskehalser og forbedringsmuligheter veitransport

De viktigste flaskehalsene innenfor vei:

1.Manglende prioritering av utbygging og vedlikehold av gjennomgående
nøkkelveier mellom regionene.
Varetransporten mellom landsdelene dekker rundt 20 % av landbasert varetransport i Norge. 
Å styrke hovedkorridorene mellom landsdelene er derfor av stor betydning.
Prioritering av å legge til rette for godtrafikk på den del av disse gjennomgående nøkkelveier
som ligger i det sørlige Norge, vil bidra sterkt til å bedre godsframføringen i de områder hvor
de store befolkningskonsentrasjoner finnes.

Korridorene er:
Magnor/Ørje-Oslo Rv21 og Rv128, E18 og E39 som dekker strekningen Oslo/Grenland-
Kristiansand-Stavanger-Haugesund, E6 Oslo-Trondheim samt E6 og Rv3 fra Oslo gjennom
Østerdalen til Trondheim, E6 og E136 (Dombås-Ålesund) for trafikkåren Oslo-Ålesund/Molde,
E16 Oslo-Bergen/Haugesund og Rv7/-52, E134 over Haukeli til Haugesund/Bergen.
E6 fra Trondheim og nordover til Bodø/Narvik/Kirkenes. Strekningen Kiruna-Narvik (E10) er
viktig særlig for transport av dagligvarer med stort volum som toalettpapir.

2.Tiltak innen regionene
Region det sentrale Østlandsområde
Det trengs forset utbygging at 4 felts motorveier i triangelet Svinesund-Grenland-Lillehammer.
Det er for dårlig vedlikehold på de største eksisterende veier.
Utbygging av E6 fra Vestby til Dombås er spesielt viktig både for inngående og utgående
transport i Hedmark. Ved at veien blir utbygget slik at den kan ta de største vogntogene, vil
inngående transportkapasitet kunne økes med 33 %.
Ut over dette er den viktigste flaskehalsen i dette området den enorme trafikkbelastningen på
smal veiforbindelse mellom Hamar og Elverum på Rv25. Rv3 gjennom Østerdalen er meget
trafikkert men smal og noen strekninger er svingete men mye ulykker og venting. Andre flas-
kehalser er Rv24 fra Romsdal til Skarnes, Rv33 fra Lena til Minnesund med denne prioritets-
rekkefølgen.
Generelt er det for dårlig vedlikehold på de fleste større veier i Hedmarksområdet.
Det må tilrettelegges for effektiv vareforsyning/distribusjon rundt og i byene ved å tilpasse
veinettet i forhold til hvor boområder/butikksentra og logistikksentra er lokalisert herunder
kapasitetsutbedring på av, påkjøring- og tilførselsveier.
E16 har svært dårlig kvalitet hele veien fra Begnadalen og opp mot Filefjell. Dette påvirker
varefremføring i Oppland siden denne veien benyttes mest. Det er flere veier i området med
slett kvalitet.
I Osloområdet er det en flaskehals i strekning E-23 fra E-18 gjennom Lier-Røyken-
Oslofjordtunellen med tilkomst til Lierstranda og gjennom boligområdene på Gulhaug.
Hovedåren gjennom Hønefoss på E16 skaper store kødannelser morgen og ettermiddag.

Region Vestlandet
Standarden på veiene er altfor dårlige. Det er mye smale veier (Vikafjellet, stort sett hele
Hardanger, fra Larvik via Førde til Sandane i Sogn osv.) Veiene er til dels dårlig sikret.
E136 fra Dombås til Ålesund ca. 230 km lang har meget dårlig standard på store deler av veien
med smal veibane og mangelfull veidekke.
Særlig fra Bjorli til Åndalsnes er mange veistrekninger direkte trafikkfarlige pga. smale og
uoversiktlige veistrekninger som ikke har vært utbredt på over 20 år. Disse forholdene berører
også Molde og Kristiansund som har tilgang via samme vei inn til Møre og Romsdal.
Samme problem med dårlig standard gjelder for flere deler av veien fra Åndalsnes til Ålesund.
Fjellovergangen Ørskogfjellet skaper store utfordringer vinterstid. Toget går kun til Åldalsnes
så derfra er det 100 % avhengighet av landtransport.
I områdene Molde/Ålesund er de mange fergestrekningene i seg selv flaskehalser.
Leveringspresisjonen for dagligvarene hemmes av for få og for små ferger som medfører 
ventetid og uregelmessige avløp/anløp.
Strekningen Stranda-Hornindal på hovedveien til Stryn (Rv60) er for store deler meget 
svingete og har bare ett kjørefelt. Dette er en utfordring for store kjøretøy og trafikkfarlig.
Andre problemer for veiene i disse områdene er rasfare, tunellhøyde, dårlig skodde 
utenlandske vogntog om vinteren.
Fergefri vei i ruteområdet fra Stavanger til Bømlo og østover til Ryfylket bør er viktig priorite-
ring for dagligvaredistribusjonen der.
Ellers er det klassiske køsituasjoner ved byene med eksempelvis behov for 4 felts motorvei fra
Ålgård til Stangeland på E39 til Stavanger.



Region Midt-Norge
Der er en flaskehals at E6 fra Tiller til Klett bare har en fil hver vei, mens der er to filer i begge
ender. Planlagt ny trase E6 Tonstad til Jaktøyen inkludert to avkjøringsramper på Tiller bør
bygges umiddelbart.
Rv714 fra Orkanger til Sunde-Hitra-Frøya er en flaskehals spesielt om vinteren. Veien i seg selv
er dårlig og ikke tilrettelagt for stor bil mht. strøing og brøyting.
En annen mangelfull strekning er E39 til Kristiansund fra Vinjeøra til Halse.

Region Nord Norge
I tillegg til forbedring av gjennomfartsveien E6 nordover nevnt under punkt 1. ovenfor, 
prioriteres følgende flaskehalser i selve regionen:
E6 Rombaksveien like nord for Narvik må utbedres/ombygges.
Etablering av Hålogalandsbroen for å bidra til å løse flaskehalsen E6 Narvik-Bjerkvik.
Rv83 fra Tjelsund bro til Harstad har dårlig standard/ er smal og svingete.
Tilsvarende gjelder E10 fra Gullesfjord til Tjeldsund og Lofast 2 (fastlandforbindelsen til
Lofoten).
Stigningen over Kåringen på E10 er svingete og bratt. Det er store forbedringspotensialer for
varedistribusjonen også på Rv85 fra Lødingen til E10, E10  fra Svolvær mot Leknes og videre til
Å samt Rv817 til Stamsund.
I tillegg er hele E6 Narvik-Fauske full av utbedringspotensial. Spesielt kan nevnes alle de
gamle, smale, mørke og lave tunellene mellom Kobbskaret og Straumen på E6.
Rv848 til Hamnvik er så smal at den ikke er egnet for dagens lastebiler..

Region sørlige Norge
Strekningen Vigeland-Osestad på E39 må ombygges (ligger i NTP). Denne veien er smal og
svingete med sen og trafikkfarlig inngående og utgående distribusjon som resultat.
Strekningen Arendal-Tvedestrand langs E18 er smal og svingete med stor trafikk og skaper
manglende trefikksikkerhet for distribusjonsbiler som kjører på rutene til østre del av Agder og
Grenlandsområdet og for inngående transport til distribusjonssentral. Veien må bygges om til
4-felts vei i forlengelse av den strekningen som snart er klar mellom Grimstad og Kristiansund.
Den nye E16 mellom Grimstad og Kristiansand vil når den åpnes, ”åpne” Sørlandet og spare
miljø, tid, liv og personskader. Slike investeringer er derfor meget lønnsomme i et bedriftsøko-
nomisk så vel som samfunnsøkonomisk perspektiv.  
Rv9 i Setesdal må utbedres/oppgraderes for transporter helt opp og ned langs dalen. Den 
dårlige veien her fører til at det må gis dispensasjon fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene.
Rv41 og Rv42 samt veien fra Fyresdal ut til Rv41 trenger utbedringer/ombygginger.

3.Spesielle tiltak er nødvendig for vareleveranser til og i storbyene særlig
Oslo- området hvor rundt 1/4 av den norske befolkning er lokalisert.
Men også Bergen, Trondheim og Stavanger og andre byer trenger diverse tiltak selv om 
leveransene i volum er mye mindre der enn i Oslo- området.
Eksempelvis ville det bli store besparelser i drivstoff og CO2- utslipp fra dagligvaredistribusjon
hvis det ble bygget tunell mellom Indre Arna og Bergen og forbedret veiforbindelse fra
Flesland. Bygging av nevnte tunell vil i seg selv bety en besparelse på 16 km hver vei.

Køer og venting inn til Trondheim kan avhjelpes ved diverse tiltak spesielt ved at Nordre
avlastningsvei må gjennomføres i sin helhet med prioritering av strekningen Ila til Sluppen.
Dessuten omkjøringsveien – og ned Klettkrysset E6 sør for Trondheim (opp til en times kjøring
på 20 km). Det er køer inn til, ut fra og gjennom Midtbyen stort sett hele dagen samt kø-
dannelse i flere lokale områder.
Situasjonen i Oslo er problematisk. Det er stort sett kø over hele Oslo mellom 0700 og 0830
morgen og 1500-1700 ettermiddag. Det er verst på inn- og utfartsårer med forsinkelser på
minst 2 timer hver dag. Disse veier må bygges ut bedre. Køkjøring på E18, særlig i tidsrommet
0700-0900, har stor betydning.
Videre er det nødvendig med forserte tiltak for å legge forholdene til rette for vareleveranser
inne i byen. Fremkommelighet i byområder er et hovedproblem. Her finnes ikke noe alternativ
til lastebil. Nattdistribusjon er vanskelig fordi butikker ligger i befolkningskonsentrasjoner med
støybegrensninger. Redusert køkjøring vil være ett av de viktigste tiltak.

4.Stamveier og tilførselsveier må tilpasses modulvogntog mellom viktige
logistikknutepunkter
Slike vogntog kan særlig anvendes for betydelige volumer av importvarer.



Postboks 793 Sentrum, 0106 Oslo
Telefon: 22 34 87 50 - Telefaks: 22 34 87 61

www.NCForbund.no
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