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Sjømatindustrien – fersk eller  bearbeidet vare?

• Sjømatindustrien omtales ofte som EN industri
med ETT logistikkbehov. 

Dette er ikke tilfelle.

• Bearbeidet fisk: Fremføringstid til markedet er
ikke et tema – fraktes med skip

• Fersk fisk : Krav til kort fremføringstid – bil, tog , 
fly benyttes



Krav til logistikk  - bearbeidet fisk

 Bearbeidet fisk kan være

• Frosset fisk (singel eller blokk), Salt-, Tørr- og Klippfisk

• Sildeprodukter, fryst skall- og bløtdyr

• Hermetikk

 Bearbeidet fisk består av produkter som har gått gjennom  ulike former for 

konservering,  som både utøker anvendelsesområde og holdbarhet. 

 Moderne frysetrålere produserer blokkprodukter om bord og leverer 

ferdigvare til frysehoteller

• Skip er en meget god transportløsning for disse produktene, og er da 

også foretrukket av både kjøpere og selgere. Svært gunstige priser, 

som ligger langt under hva som kan tilbys med bil og bane

• Ett skip som laster frossen fisk – laster gjerne 2-3000 tonn



Krav til 
logistikk -
Fersk fisk

Fisk som håndteres riktig og holdes kjølig hele veien fra hav til
bord, bevarer den ferske kvaliteten i gjennomsnitt ti dager etter
den er fanget eller slaktet. Det stilles krav om ubrutt kjølekjede, 
samt kvalitetsmessig god håndtering fra slakting (fangst) til
levering!

 Transport av fersk fisk er betydelig dyrere enn transport av frossen
fisk – fordi det er:

• Krav til framføringstid

• Krav om materiell og fleksible hentetider

• Lastbærere som har begrenset kapasitet (40’ containere eller
tilsvarende)

• Krever samhandling mellom ulike transportmidler
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Oppdrettsanlegg

Konsentrasjon Lofoten, Vesterålen og Senja.



Volumer fra Nord-Norge – tall 2013

Ferske torske-

produkter

Ferske lakse-

produkter

Pelagisk Frosne torske-

produkter

Annet(tørr-, 

klipp- og 

saltfisk) 

Lastbærer Bil, bane, fly Bil, bane, fly skip skip skip

Krav til 

fremføring

Innen 2 døgn Innen 2 døgn Ihht avtale Ihht avtale Ihht avtale

Utfordring • Kapasitet på 

bane og veg

• Kvalitet

• Pris

• Kapasitet på 

bane og veg

• Kvalitet

• Pris

Ingen ingen Ingen

Volumer 55.000 t 250.000 t 281.000 t 650.000 t 50.000 t

Tall fra SIB-rapport nr 5 - 2014
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Kilde: Nord Universitet. 2013-tall, og Sintef Nord

Marked
(eks. Padborg)

Narvik Narvik

Oslo

Marked
(eks. Padborg)

I dag Bærekraftig løsning



Volumer fra Nord-Norge – prognose 2040 – fersk fisk

Ferske torske-

produkter

Ferske lakse-

produkter

Lastbærer Bil, bane, fly Bil, bane, fly

Krav til 

fremføring

Innen 2 døgn Innen 2 døgn

Utfordring • Kapasitet på 

bane og veg

• Kvalitet

• Pris

• Kapasitet på 

bane og veg

• Kvalitet

• Pris

Volumer 100.000 t 900.000 t

Sum fersk 1.000.000 t

Tall fra SIB-rapport nr 5 - 2014

Dette volumet skal fraktes fra produksjonsanlegg 
til markedene.  19.230 tonn pr uke – året rundt
Tog med kapasitet 600 t – gir behov for 35 tog pr uke 
eller 5 tog hver dag – 7 dager pr uke
- Om alt skal med jernbane over Narvik?

Prognose som tilsier 5% vekst pr år



Bruker vi de midler vi har riktig?

• «Nord-Norgelinjen» – et planlagt subsidiert 
båt/banetilbud Tromsø – Bodø - Oslo
o Bare båtruten vil trenge ca. 100 millioner i året i 

subsidier.
o Vil ikke være et realistisk tilbud til fersk fisk.
o Vil ikke være spesielt miljøvennlig – dieseldrevet 

bane fra Bodø.
o Elektrifisering vil koste mange milliarder og ta 

mange år.
• Dobbeltspor på Ofotbanen – vurdert som den mest 

samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringen i Norge. 
Ikke prioritert fordi det ikke er planer på svensk side?



Nye løsninger for en ny tid

Både svensk og norsk industri vil i de nærmeste årene ha behov for økt transportkapasitet til
markedene

• LKAB har planer om å øke sin utskipning over Narvik malmhavn fra dagens 20 millioner
tonn til ca. 32 millioner tonn i 2030

• Nye malm-aktører på jernbanen mellom Svappavarre og Narvik vil kreve tilgang på banen
og vil ytteligere legge press på tilgjengelig bane-kapasitet.

• Laksenæringen skal 5 doble sin produksjon innen 2040 – og vil ha behov for 35 tog pr uke

Sentrale beslutningstagere i Sverige og Norge, synes ikke å forstå behovene til industrien i nord, 
Dette understrekes av den manglende vilje til å sates på fremtidsrettet og miljøvennling
infrastruktur!

Den eneste infrastrukturen som er fremtidsrettet, og som kan skape nødvendig transportkapasitet
til markedene, er jernbanen fra Narvik gjennom Sverige til kontinentet!



Nye løsninger for en ny tid

• Økt samarbeid over landegrensene 
om utvikling infrastruktur.

• Transporter øst-vest/vest-øst må 
oppmuntres. Dagens hindringer må 
fjernes/tillempes

• Dobbeltspor Narvik – Boden vil kunne 
bidra til å skape en større 
arbeidsregion



Logistikkens betydning for utvikling av
sjømatnæringen

«Det viktigste er stabilitet i transport-løsningene . Godset må 
over fra bil til bane  utenom Oslo samt direkte fly fra Nord-

Norge. Aksen Bjerkvik/Narvik - Bottenviken er avgjørende for 
transportutviklingen». Sitat Tor Anders Elvegård – direktør 

Nordlaks

For å kunne oppnå bedret stabilitet og dermed økt 
konkurransekraft og lønnsomhet, vil næringen ha behov for;

1.Investering i dobbeltspor på Ofotbanen og generelt 
oppgradering av jernbane gjennom Sverige, for å få nødvendig 
fremtidig kapasitet.

2.Oppgradering av sentrale fylkesveier i området Senja, Sør-
Troms, Lofoten, Vesterålen og Ofoten inntil E10/E6, samt fra 
Alta/Hammerfest til finsk grense

3.Tilrettelegging for lasting av fersk fisk i Kiruna evt. Gällivare

4.Veksten i næringen er så stor at det ikke vil være mulig å 
oppnå retningsbalanse, om da ikke Bas-industrien i Nord-
Sverige og Finland flytter sine tilsatsvarer over fra bil til bane..



Takk for meg !


