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Forord
Transportrådet gennemførte i 1998 undersøgelsen ”Effektivisering af nærsøfarten”, hvor bl.a.
omkostningsstruktur og elementerne i de forskellige transportkæder blev undersøgt.
Undersøgelsen viste, at søtransport var mere kompleks end de øvrige transportformer, og ofte
med mange led i kæden. Ligeledes viste analysen, at der ofte var relativ store omkostninger
knyttet til andet end selve transportdelen, hvilket i nogle tilfælde var stærkt medvirkende til, at
transportkæder hvor der indgik søtransport blev fravalgt.
Kerneaktiviteten i projektet ”Omkostninger i godstransportkæder” har således været at afdække
de enkelte omkostningselementer i en transportkæde for henholdsvis vej og en intermodal
søtransportløsning med henblik på at beskrive og forstå disse bedre. Ud fra dette beskrives de
enkelte dele som led i en konkurrenceflade mellem de to transportformer med henblik på at styrke
søtransportens konkurrencemuligheder. Projektet har med andre ord både afdækket de enkelte
transportformers konkurrencesituation og samtidig underbygget en kritisk gennemgang af
omkostningselementerne og deres fordeling hos de enkelte aktører.1 Denne gennemgang har
resulteret i en række anbefalinger til hvorledes de intermodale søtransportløsninger kan
videreudvikles.
Projektet har været finansieret af Den Danske Maritime Fond (80%) samt DTU Management
Engineering (20%). Den Danske Maritime Fond skal i den forbindelse takkes for dens finansielle
støtte som har muliggjort projektets gennemførsel.
I forbindelse med projektet har der også været nedsat en ekspertgruppe som endte med følgende
sammensætning:




Peter Wallbohm Olsen, Transportpolitisk chef, Danmarks Rederiforening
Ebbe Bisgaard, Unifeeder A/S
(Michael Bech, DFDS)

Desuden har Niels Tolstrup, Strategic Advising været tilknyttet Transport DTU og i den forbindelse
også blevet inddraget i projektet. Alle ovenstående har leveret uvurderlig viden og input til
projektet.
Ekspertgruppens vurderinger er blevet suppleret med kompetente input fra deltagerne i de
workshops der har været afholdt i regi af det nye ”Short sea promotion center” samt input fra
TØF’s Havnekonference i november 2016 og ADP’s Intermodal konference i marts 2017.

Danmarks Tekniske Universitet, august 2017

Jacob Kronbak, Lektor, ph.d.
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F.eks. rederne, havne, stevedorer, speditører, vognmænd, lods osv.
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Summary
The main activity of the project "Cost in freight transport chains" has been to uncover each cost
elements in a transport chain for an intermodal maritime transport solution, in order to describe
and understand these better. Based on this, the cost elements are compared to road transport
costs in order to describe the competition between the two modes of transport and from there on
to try to strengthen the competitiveness of maritime transport. This activity has resulted in a
number of recommendations for further development of intermodal maritime transport solutions
with focus on transport to and from Denmark.
The project has been funded by the Danish Maritime Fund (80%) and the Department of
Management Engineering, Technical University of Denmark (20%).
If maritime transport is to strengthen its future competitiveness as part of an intermodal transport
chains, deep insight into own costs and cost of competitors is an important prerequisite. On this
background, the cost structure of a number of short sea shipping routes have been evaluated in
this project and an example of the cost allocation for a twice a week port-port tour AarhusKlaipeda-Aarhus can be seen below.
Ship costs
Container costs

30%
6%

Harbour costs (1)

15%

Harbour costs (2)

1%

Port Agency / booking costs

5%

Stevedoring / terminal handling
Sum

43%
100%

Note that the variable cost stevedoring / terminal accounts for some 43% of the total cost or
approx. more than 1.4 times the cost of the entire maritime transport.
Based on the survey of costs, interviews and a number of workshops, the project has produced
a number of conclusions and recommendations.
Conclusions
The EU has very precisely identified three main areas for further development of short sea
shipping.2 The problem lies in the actions that have been implemented – or rather not
implemented. Regardless of the relevance of a more restrictive approach to the short sea shipping
environmental impact and energy consumption, this policy has led to a somewhat unilateral
increase in the cost for maritime transport and thus a deterioration of competitiveness in relation
to other modes of transport, including primarily road transport. This distortion of the competitive

2

1. Support for the industry to implement new technology to comply with new stricter environmental requirements, 2.
Administrative simplifications and 3. Full integration of Short Sea Shipping in logistics chains
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relationship between the various means of transport could probably have been partly
compensated if EU Member States had acted on the other two main areas of action.
Another misconception with regard to European short sea shipping is an overestimation of the
potential for transferring freight volumes from road to sea. The potential for transfer of intraEuropean freight from road to short sea shipping is often highlighted as an important component
for reduction of road freight transport by 2030. This is often based on a capacity surplus on the
supply side, but the limits for exploiting the potential are not only on the supply side but also on
the demand for intermodal transport. The more peripheral northern part of the EU is characterized
by a relatively low population density which makes it difficult to consolidate freight volumes as
both production and consumption are smaller and at the same time spread over a significantly
larger geographic area than in the central part of Europe. At the same time the short sea market
in this northern part of Europe has proved to be extremely volatile where events such as EU trade
sanctions against Russia and Brexit make it very risky for operators to invest in equipment and
solutions.
Often the challenges posed by establishing sustainable intermodal transport chains based on
maritime transport are underestimated. Despite the fact that the EU has identified full integration
of short sea shipping in logistics chains as a key area, it does not seem to have influenced the
development of short sea shipping in the EU. There are insufficient concrete measures and tools
to support cooperation between all collaborators in intermodal transport chains.
From an overall point of view, the current short sea shipping market seems very locked, as the
development in total freight volumes over the past 10-15 years has been characterized by a very
weak increase and a more or less fixed route network. Thus, the market seems to be in a very
static equilibrium and it is an open question if "reorganizing" the market will move to a new
equilibrium situation, where the potential for short sea shipping can be utilised even more.
Based on this a number of recommendations for how intermodal maritime transport solutions can
be strengthened and further developed are given.
Recommendations
There is a great potential for improving the framework conditions for intermodal transport solutions
by implementing administrative relief for short sea shipping in the EU. This is solved only at a
European level and it is recommended that sustained pressure are to be put on EU member
states in order to resolve this issue.
There is an obvious need for tools to support and develop cooperation in intermodal transport
chains. The project has identified a number of tools that could be useful in this process:
Market models for understanding the fundamentals of the European freight transport marked and
thereby how short sea shipping function within this. These models can be built on a combination
of international statistics, knowledge of the transport system and, not least, the operators'
understanding of the market.
Scenario and disruption models can form the basis of scenario development where the
consequences of different developments in, for example, bunker prices and freight rates can be
modelled. This type of models can provide vital knowledge of the robustness of the short sea
shipping market and are extremely useful e.g. when investing in infrastructure and equipment.
Cooperation models can be used to support cooperation between the various collaborators in the
intermodal transport chains. There lack models and tools to help spread the risk and distribute
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profits in transport chains with many different collaborators. There are a number of scientific
approaches to this type of cooperative relationship that seams obvious to utilise.
The final recommendation is the introduction of the “intermodale innovation facilitator”.
One of the most important findings of the project has been a widespread willingness to cooperate
among the various collaborators in the intermodal transport chains. As mentioned above, there is
however, a need for a number of tools to support this type of cooperation, but equally important
there a need for a supported setting where this cooperation can take place.
Development, use and dissemination of results from market-, collaboration-, scenario- and
disruption models, require a number of specialized skills that are not necessarily available to some
or any of the collaborators in the intermodal transport chains. There is thus a need for knowledge
and ability to develop, run and interpret these models.
At the same time, cooperation between many different collaborators will require an independent
management of the process itself in order to function. It is therefore a clear recommendation that
an attempt has to be made to introduce what can be named the “intermodal innovation facilitator”.
The facilitator's role will be to provide knowledge by using different types of models and analyses
while at the same time facilitating cooperation between the collaborators. It is important that the
facilitator fulfils a number of prerequisites in order to function, among other things:




Be accepted by all collaborators in the transport chain
Act neutrally
Have (or have access to) the necessary professional insight included below;
 Development and execution of market and scenario models
 Interpretation of results from market and scenario models
 Designing, building and implementing collaborative models

An intermodal innovation facilitator could be based in e.g. organisations, universities,
governmental bodies, private consultancies etc. but in this context, the National Short Sea
Promotion Centers (SPC) should be pointed out. The National Short Sea Promotion Centers
(SPC) are working to promote short sea shipping and intermodality by bringing together industrywide stakeholders. Combining these national SCPs with the knowledge and resources required
by an intermodal innovation facilitator could be an important focal point for utilise the development
potential of short sea shopping.
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1. Introduktion
Omkostningen eller prisen er af afgørende betydning når transportkøbere skal vælge mellem
forskellige transportløsninger. På en række områder kan valget være let, da der kun er én
mulighed (f.eks. korte transporter på vej eller lange, oversøiske transporter med skib). Men i
mange andre relationer vokser udbuddet af transportmuligheder løbende, og konkurrencen
skærpes.
På transporter inden for Europa har lastbiltransporter udviklet sig markant gennem de senere år.
En meget vigtig forklaring er, at internationaliseringen af erhvervet har medført, at
omkostningerne til især internationale transporter er faldet markant. Faldet kan stort set alene
henføres til de (markant) lavere lønninger blandt østeuropæiske chauffører sammenholdt med
tilsvarende vesteuropæiske. Samtidig betød den økonomiske krise fra 2007, at
overskudskapaciteten af transportmidler i branchen pressede omkostninger og priser stærkt
nedad. Denne udvikling betød, at transport med såvel bane som skib kom under yderligere pres,
og at eksempelvis EU’s ønsker om at overflytte en del af de længere godstransporter (>300 km)
fra vej til sø- og bane blev yderligere besværliggjort.
Skal søtransporten styrke sin fremtidige konkurrenceevne som en del af de helt nødvendige
intermodale transportkæder, er dyb indsigt i egne og konkurrenternes omkostninger en vigtig
forudsætning. En anden, omend ikke ny, men vigtig erkendelse er desuden, at mens lastbilen
som hovedregel kan håndtere en transport fra a til b også over længere afstande uden skift eller
omladninger, så gælder dette ikke for de øvrige transportformer. Det er nødvendigt at anvende
terminaler (havne og bane) for at gennemføre omladninger til andre transportformer (typisk lastbil)
og anvende disse til den første og sidste del af turen (turkæden). Dette forhold gør i sig selv
brugen af skib og bane mere kompliceret end den rene lastbilløsning. Specielt tidsforbruget stiger
ved omladningen mellem transportformerne. Dette, sammen med den mere komplicerede
håndteringer, betyder, at de kombinerede intermodale løsninger skal kunne konkurrere på en
lavere pris for at kunne matche lastbilløsningerne.
Skal intermodal transport med skib (og bane) derfor fortsat kunne konkurrere med lastbiltransport
er det afgørende at de samlede omkostninger i den intermodale transportkæde falder. Dette kan
ikke opnås uden at der bliver dannet et sammenhængende billede af alle omkostningselementer
for de kombinerede intermodale transporter. Det sidste ikke mindst for at sikre, at det er muligt at
sætte ind med forbedringer på de områder, hvor de intermodale transporter baseret på
søtransport for alvor står tilbage for vejtransporten.
Der er derfor et stærkt behov for at kunne dokumentere de mange interne og eksterne
omkostninger, der er knyttet til en intermodal transportkæde baseret på søfart. Ikke mindst fordi
at for netop søtransport udgør de direkte transportomkostninger til selve sejladsen en relativ lille
del af de samlede omkostninger for hele transportkæden. De øvrige omkostninger udgør oftest
en betragtelig del af de samlede omkostninger og det er derfor nødvendigt at få disse
omkostninger kortlagt for at kunne identificere potentialet for omkostningsreduktioner.
At få intermodale transportkæder baseret på søfart til at fungere på et konkurrencedygtigt niveau
har således to dimensioner; en teknisk og en økonomisk. Disse kan ikke ses uafhængigt af
hinanden men skal ses i sammenhæng, da der typisk er forskellige omkostninger forbundet med
forskellige tekniske valg.
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På baggrund af denne mere komplette viden om omkostningerne er det muligt at forstå
transportkæderne bedre. Denne forståelse er afgørende for at kunne formulere de rigtige krav og
ideer til forbedringer.
Formålet med projektet er således at anvende den viden projektet vil generere om en række
sammenhænge i omkostningskæden til at fremme bedre, billigere og dermed mere
konkurrencedygtige intermodale transportløsninger baseret på søfart. Kan en større
gennemsigtighed med fokus på omkostningsdannelsen inden for de enkelte transporter og
delelementer være med til samlet at skabe bedre løsninger eksempelvis gennem et bedre
samarbejde og mere effektive løsninger? Dette er bestemt en mulighed, men ændret adfærd
kræver mere viden såvel om priser og omkostninger i transportkæden, men også om hvor
geografien understøtter alternative løsninger.
Denne analyse har fokus på transporter af unitiseret gods (i containere og trailere) inden for
Europa. Forklaringen på dette er, at det er her der på den ene side er de største muligheder for
at overflytte gods mellem transportformerne men samtidig også det geografiske område, hvor
konkurrencen mellem transportformerne er størst, og hvor de intermodale kæder er under størst
pres.
I rapporten optræder en række specialbegreber, som løbende bliver forklaret. Tre løsninger er
dog vigtige at forklare allerede her:




Intermodale
Short sea shipping
Feeder

Med intermodale løsninger har vi fokus på transporter hvor en lastebærer (lastbiltrailer/sættevogn
eller container) flyttes mellem forskellige transportmidler (skib, bane, bil) i en terminal (havn eller
baneterminal) med henblik på at komme fra a til b.
Med short sea løsninger har vi fokus på søbaserede løsninger inden for Europa enten i form af
containertransport på mindre containerskibe (lo-lo = lift on - lift off) eller som trailerløsninger på
ro-ro (roll on - roll off) skibe. Short sea løsningen kombinerer som hovedregel lastbil og skib med
henblik på at bringe lastebæreren fra afsender helt frem til modtageren. Short sea har her fokus
på transporter med start- og slutpunkt i Europa, og alene transporter der udføres i unitiseret form.3
Feeder løsninger anvender i princippet de samme typer af fartøjer som de ovenfor omtalte lo-lo
transporter. Men her er der tale om transporter videre af oversøske containere mellem de store
oceanhavne på kontinentet og de lokale/regionale havne i f.eks. Danmark og omvendt.
I rapporten er der fokus på short sea løsninger, men den nære transporttekniske sammenhæng
med feederløsningen medfører, at denne også i nogen udstrækning er genstand for analyse.
Derudover har skibstransport stadig en markant udfordring især på de intermodale transporter i
Europa mht. behov for konsolidering af gods og hvad følger deraf med hensyn til ventetid og
håndteringstid- og manglende fleksibilitet sammenholdt med lastbilen. Samtidig er den markant
mindre fleksibilitet i forbindelse med skibsløsninger (da skibe af naturlige årsager er nødsaget til

3

I princippet kan transport af bulk produkter også betegnes som en short sea transport. Disse vil dog som hovedregel
allerede være på skib så snart afstanden og geografien muliggør det, da omkostningsforskellen her klart kan opveje det
større tidsforbrug ved en løsning baseret på søtransport.
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at anløbe havne frem for kunden direkte) af betydning når transportkøberne står med muligheden
for at vælge mellem en række alternative transportmuligheder.
Endelig er det naturligvis af betydning, at skibet altid indgår i en transportkæde med de tidligere
nævnte omlastninger og håndteringer til følge, mens lastbilen i langt de fleste tilfælde er en
unimodal transportkæde hvor godset ikke skal skifte transportmiddel fra udgangspunktet til
slutdestinationen. Skal en modstand i relation hertil overvindes, er det derfor vigtigt at kunne
matche lastbilens fleksibilitet og tilgængelighed gennem eksempelvis en lavere pris eller en
højere kvalitet, der tilfører transportkæden en værdi der overstiger ulemperne ved denne løsning.
På dette område er det formentlig afgørende, at speditører går sammen med redere, havne,
havnevirksomheder og vognmænd om at sikre en fælles platform for intermodal transport med
skib. Denne platform skal også kunne sikre, at de intermodale sider af søtransporten bliver
styrket. Det samlede intermodale setup anses i denne sammenhæng for at være en afgørende
forudsætning for udviklingen af søtransporten. Dette forhold og de tilknyttede muligheder har
været diskuteret løbende i forbindelse med de workshops projektet har været en del af. Ligeledes
har disse forhold været gjort til genstand for debat specifik på første møde i Short Sea Netværket
i september 2016 (og derudover på de øvrige møder i Short Sea Netværket), på TØF’s
Havnekonference i oktober 2016 og på ADP’s konference om intermodale løsninger i marts 2017.
Senest på TØF’s Godskonference har konkurrence og samspil mellem transportformerne
ligeledes været til diskussion, bl.a. for at vurdere effekterne af f.eks. ny teknologi i tilknytning til
de forskellige transportløsninger. På Figur 1 er en række af de vigtigste aktører i en intermodal
transportkæde baseret på søfart illustreret.

Figur 1 Illustration af aktører involveret i intermodale transportløsninger baseret på søfart.

At intermodalitet og søtransport hænger ”uløseligt” sammen kan bl.a. forstås derved, at der i
tilknytning til en søtransport vil være knyttet omladninger (terminaler) og brug af bane eller endnu
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mere sandsynligt- en lastbil. Ud over det fysiske setup i form af transportmidler, skal arkitekten
bag kæden også kunne tænke i organisation og proces. Og vel og mærke en, der er noget mere
kompliceret end en lastbilløsning fra A til B. Et samspil mellem forskellige organisationer og
partnere er derfor også af stor betydning her. Især dette forhold har ligeledes været diskuteret på
de ovenfor nævnte møder og konferencer. Og der er banet vej for en mere åben tilgang mellem
de forskellige aktører i den intermodale transportkæde med henblik på at forbedre dialogen og
samarbejdet med fokus på at styrke den samlede transportkæde.
Her vil mange læsere med en vis portion kritisk sans bryde ind og spørge, om dette ikke har været
prøvet ved utallige lejligheder gennem de sidste mange år. Og svaret er i nogen udstrækning at
ja det har været prøvet og uden de store resultater.
Men hvorfor så foreslå denne løsning igen? Primært fordi der er en spirende erkendelse af, at der
er et behov for samarbejde mellem transportformerne (udover at der stadig skal konkurreres), og
at der i fremtiden vil være behov for at anvende hele paletten af løsninger. Det sidste ses derved,
at flere og flere af de store spillere på logistikområdet udvider paletten af logistikløsninger. Et
interessant eksempel er ibrugtagningen af jernbaneløsninger mellem Kina og Europa. Ikke som
en decideret erstatning for fly og skib men derimod som et supplement. Et supplement der med
hensyn til pris og kvalitet placerer sig mellem fly og søtransport. På samme måde kan short sea
løsninger (og feeder) på rigtig mange områder spille rigtig godt sammen med vejløsninger.
Vejløsningen er den hurtige og fleksible løsning der kan opereres med en kort
planlægningshorisont. Den er til gengæld ofte en mere omkostningstung løsning og den vil nu
og ikke mindst fremover blive presset af begrænset fremkommelighed på vejnettet. I modsætning
hertil er de søtransportbaserede kædeløsninger mere planlægningstunge og kræver at gods fra
en række kunder kan konsolideres. Som hovedregel vil de især på de korte og mellemlange (>300
km) strækninger være langsommere end vejløsningerne, ikke mindst fordi der kræves
håndteringer af fx. trailere eller containere ligesom en vejtransport typisk indleder og afslutter den
samlede transportkæde. Der er derfor behov for at finde løsninger, som på en smartere og mere
omkostningseffektiv måde end i dag binder transportformerne sammen.
Teknologiske forbedringer er i denne sammenhæng en nødvendighed. Men af endnu større
betydning er aktiv brug af de data om transporterne de enkelte spillere i transportkæden besidder
og afledt heraf et tillidsfuldt og gensidigt forpligtende samarbejde mellem kædens parter. En mulig
måde at opnå dette på er naturligvis gennem at en central spiller kontrollerer alle dele af kæden.
En mere ressourceeffektiv måde er, at der etableres et rigtig godt samarbejde mellem de enkelte
parter i kæden med fokus på at binde de enkelte spilleres unikke kompetencer sammen.
Dette kan medføre et behov for en neutral spilfordeler hvis hovedfunktin er at binde de enkelte
deltagere sammen i et optimalt samarbejde. Måske vil en 4 PL funktion være optimal her? Det
afgørende må være at finde den integrator der kan samle en række spillere og tilbyde alternative
løsninger. Og en afgørende faktor i relation til disse løsninger vil være, at der er tale om reelt
konkurrencedygtige alternativer. Prisen som vi ser på nedenfor, er naturligvis af afgørende
betydning. En integrator skal derfor formå at sætte de enkelte elementer i kæden sammen på en
måde, der sikrer en lavere pris. Men herudover er kvalitet, frekvens og kort lead time blandt de
afgørende faktorer, den intermodale søbaserede løsning skal kunne matche, når
sammenligningen til vejtransport kommer op.
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1.1 EU perspektivet
EU Kommissionen har i deres Hvidbøger stærkt understreget en målsætning om at sikre en
løbende overflytning af gods fra vej til sø og bane. De vigtigste motiver for dette er ønsket om at
reducere trængsel og afledt deraf behovet for at udbygge infrastrukturen samt at reducere
energiforbrug og øvrige negative miljømæssige påvirkninger af omgivelserne. Begge tilgange er
yderst relevante og er afgørende i kampen for at finde bedre godstransportløsninger. I Hvidbogen
fra 2011 suppleres dette perspektiv med miljøperspektivet, hvor en overgang til f.eks. søtransport
og brug af alternative drivmidler ligeledes kommer i højsædet. Der er her bl.a. fokus på
røggasrensning i tilknytning til de etablerede SECA og fremtidige NECA områder samt
introduktion af nye brændstoftyper såsom LNG og den grønne version af dette LBNG: 4
Søtransport har historisk været kendetegnet ved at havde en mindre miljøpåvirkning pr.
transporteret enhed end alle øvrige transportformer. Denne antagelse er dog langt fra altid er
korrekt. Specielt hurtiggående tonnage og tonnage med lav udnyttelsesgrad (herunder ro-ro
tonnage), har markante udfordringer med miljøpåvirkningen. Ligeledes er energiforbruget ved høj
fart, hvilket har en kraftig indvirkning på omkostninger. SECA regler i Østersøen og Nordsøen,
der som hovedregel fører til skift til brug af renere brændstof er ligeledes med til at øge
omkostningerne, og dermed reducere fordelene ved denne type af tonnage- og i det hele taget
brug af skibsløsninger.5
Mens containerskibene som nævnt klarer sig fornuftigt miljømæssigt, er det svært at se hvilke
tiltag ro-ro tonnagen har undergået i denne retning. Større versioner af kendte designs medfører
ikke afgørende forbedringer i forhold til energiforbrug og miljø og samtidig medfører det også
forlænget håndteringstid i havnene, som kan nødvendiggøre højere hastighed til søs. Der er
derfor brug for andre designs som på mere radikal vis kan ændre på dette billede. Trailer Cat
konceptet med et meget stort ro-ro skib (se Figur 2) med en meget effektiv håndtering af godset
(trailerne) er et konkret eksempel herpå, men er formentlig ikke en rentabel løsning i en dansk
kontekst givet udfordringerne ved at konsolidere nok gods. Der er således brug for at ”tænke ud
af boksen”.

4

LBMG= Liquified Bio Natural Gas, som vi blive delvis produceret på basis af bl.a. affaldsprodukter fra husdyr.

5

De meget lave oliepriser har indtil nu holdt hånden under transportløsninger baseret på skib. Det forventes dog, at der

vil komme stigninger i olieprisen, som vil styrke vej- og banetransportens konkurrenceevne over for søtransporten. En
mulig løsning kan være det såkaldte Mega Unit Concept - som det omtales i rapporten ”Revolutionizing short sea
shipping”- Positioning Report: Magnus Gustafsson m.fl.- Åbo Akademi.
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Figur 2 Trailer Cat skib.

1.2 Omkostninger som en vigtig driver for valg af modalitet
Valg af modalitet ved en transportløsning vil som hovedregel være bestemt af en række
forskellige forhold. Det er almindelig kendt at kvalitet og pris er afgørende, men også andre
parametre kan være af betydning. Det vurderes dog, at i de situationer hvor der er reelle
valgmuligheder mellem flere modaliteter, inkl. kombinationer af disse, er den samlede pris af
afgørende betydning. Der vil derfor i dette projekt være særlig fokus på omkostninger og pris som
en afgørende driver for forståelsen af transportmiddelvalget.
Men samtidig vil kvalitet også indgå. Det skyldes det ret klare forhold, at en løsning som ikke
kvalitativt kan leve op til en ønsket standard, næppe vil være relevant at vælge, også selvom
prisen er lav. Det klassiske eksempel herpå er en transport af fødevarer, hvor en lav pris ikke kan
erstatte den hurtige levering der er forudsætningen for, at produktet når markedet/kunden til rette
tid. En rådden banan er ikke meget værd, selvom man har sparet lidt på fragten!
Det skal derfor søges at afdække, hvor stor bevidsthed der i praksis er om ligheder og forskelle i
kvalitet og andre ”LOS”6 relaterede parametre. Er det således, at kunderne reelt efterspørger en
specifik kvalitet af den ydelse der skal leveres, eller forsvinder dette som en del af den samlede
pakke. Dette forhold kan vise sig at være af afgørende betydning ved differentierede valg mellem
transportformerne. Eksempelvis vil en klar sammenhæng mellem pris og LOS kunne åbne op for,
at intermodale transportløsninger baseret på søtransport bliver valgt til i en række tilfælde. På
samme vis vil det kunne åbne for, at ”de kollektive løsninger” (læs: især sø- og banetransport)
kan vælges til frem for vejen, når de kan tilbyde optimale/gode koncepter.

1.3 Omkostningerne
eftertransport

i

terminalen

og

udfordringen

med

for-

og

En af de intermodale transportløsningers største udfordringer er knyttet til brug af terminaler og
godshåndteringerne i disse. Der er her tale om et brud i den horisontale transportkæde7
sammenholdt med billøsningen, hvilket skaber omkostninger, forbruger tid og skaber en
usikkerhed i forhold til forsinkelser og brud i det samlede kædeforløb. Dertil kommer, at den
intermodale løsning kræver en for- og eftertransport, typisk udført med lastbil. Denne del af

6

LOS = Level of services. Samlebegreb der dækker kvaliteten af på en række parametre knyttet til en specifik transport.

7

Fordi godset, eller mere præcist, lastebæreren skal løftes mellem forskellige transportmidler
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transporten kræver som hovedregel en yderligere håndtering, tidsforbruget vokser og
omkostningerne til netop denne del af transporten er meget høje. Det sidste på grund af meget
vente- og spildtid i kombination med en ikke ubetydelig tomkørsel mellem terminal og kunde. Ikke
mindst på dette område er der en række muligheder for at forbedre sammenhæng og logistisk
setup, og herigennem eksempelvis reducere tomkørsel og i videst muligt omfang transportere
flere containere i den samme transport.8 En vigtig forudsætning for at kunne operere på denne
måde er dog, at der løbende sker en informationsudveksling mellem parterne i transportkæden
med henblik på at udnytte transportmidlerne mest optimalt. Dette kræver, at alle parter anvender
digitale løsninger med en tilstrækkelig grad af åbenhed således at data kan udveksles.
Omkostninger i terminalen opgjort som havne- og vareafgifter, håndteringsomkostninger hos
stevedoren og de omtalte omkostninger til for- og eftertransporten kan derfor bedst reduceres i
et set-up, hvor parterne indgår i et forpligtende samarbejde. Samarbejdet skal have fokus på at
gennemtænke de enkelte elementer i kæden. Og derefter gennem en fælles holdning til hvad
det samlede transportprodukt (kæden) skal kunne samt sikre, at ressourcerne bliver arbejdet
sammen for at nå til løsninger, der baserer sig på en samlet optimering. Det betyder, ud over den
tankemæssige koordinering, at det er nødvendigt at arbejde på tværs af funktioner i kæden og i
en række situationer erstatte konkurrence med et samarbejde på dele af operationen. Et
samarbejde kan eksempelvis være at bruge havnens eller stevedorens folk på en bredere måde
end tilfældet er nu. Eller som nævnt koordinere for- og eftertransporter med henblik på at reducere
spildtid og få en bedre kapacitetsudnyttelse end tilfældet er nu.
Og i den udstrækning tiltag af denne type kan reducere omkostningerne og få transportløsningen
til at fremstå mere attraktiv, er det samtidig formentlig den sikreste måde at tiltrække nye kunder
på. Og nye kunder er på sigt basis for et større udbud, højere frekvens mv. Alt sammen gode
ingredienser til at styrke den intermodale trafik.
Et specielt forhold er knyttet dels til prisen på for- og eftertransporten, dels til de tidspunkter hvor
denne kan udføres. Selve transporten er som omtalt tidligere ofte dyr pga. meget ventetid og
spildtid samt en del tomkørsel. Dertil kommer, at det kan være svært at tilpasse ud- og indlevering
af fx. containere til kørsel i ydertimer. Det sidste har i alle tilfælde været vores overbevisning.
Nye oplysninger har dog ført til en mere balanceret opfattelse af udfordringer og muligheder i
forbindelse med disse transporter. En afgørende pointe er, at længere åbningstider i terminalerne
vil kunne anvendes som led i mere kørsel i ydertimerne. Herunder i morgentimerne hvor
fremkommeligheden er større (produktivitetsgevinster) og hvor sikkerheden i forhold til bløde
trafikanter ligeledes er langt større end ved kørsel i dagtimerne. Der ses derfor at være
muligheder for at udvide de nuværende åbningstider og derigennem styrke short sea
løsningernes kvalitet og konkurrenceevne.
Forlænget åbningstid i terminalen vil primært udløse omkostningerne til personale, idet
håndteringsgrej mm. er til stede. Derudover vil der kunne være visse udfordringer med evt.
toldbehandling, men der synes ikke at være tale om uovervindelige problemer. Og et kvalificeret
bud er, at ekstra times åbning vil koste ca. 3.000 kr. hvilket så holdes op mod de gevinster der
kan høstes bl.a. på for- og eftertransporterne.

8

Dette gælder især ved transporter af 20 fods containere og ved brug af modulvogntog en samtidig transport af en 20 og
en 40 fods container.

15

Men vil kunderne modtage containerne uden for normal åbningstid? Dette spørgsmål er der ikke
overraskende delte meninger om, men hos landtransportørerne er holdningen, at dette især hos
de store kunder ikke bør give anledning til problemer. Og selvom der næppe vil være en direkte
betalingsvilje hos de selvsamme kunder for en udvidet åbningstid, er det absolut tænkeligt at de
forøgede terminalomkostninger vil kunne dækkes ind gennem mere effektiv kørsel herunder mere
effektiv udnyttelse af chassiser og trækkende enheder. Og dertil skal lægges de
samfundsmæssige gevinster i form af sparet tid, mindre emission og færre uheld for at nævne de
vigtigste.
En konklusion er derfor, at der vil være gevinster bl.a. i form af større fleksibilitet ved at udvide
åbningstiden i terminalerne. Og disse gevinster vil forøge søtransporternes konkurrencekraft
primært for oversøisk gods som er kendetegnet ved større mængder.

1.4 Betydningen af tid (tidsværdien) ved valg af transportløsning
Fra persontransport er det velkendt, at forskelle i tidsforbrug ved en rejse gennemført med
forskellige transportformer, kan have afgørende betydning for den enkeltes valg af
transportmåde. Et lignende forhold gør sig i nogen udstrækning også gældende for godstransport.
Forskellige typer af gods har forskellige behov for at nå frem til kunden inden for forskellige
tidsrammer. Ikke overraskende har let fordærvelige produkter og produkter med en høj værdi som
hovedregel et ret udtalt behov for hurtig transport. Derfor vælger kunden ofte en vejtransport eller
sågar fly til disse produkter. Er produktet mindre tidsfølsomt er der større sandsynlighed for at
vælge bane eller sø.
Valget af bane- eller søtransport vil ofte blive et fravalg i forhold til vejtransport. Ikke nødvendigvis
pga. selve transporttiden men grundet det samlede tidsforbrug som også omhandler
konsolidering af godset, håndtering, skift mellem transportformer osv. Det er med andre ord
således, at kompleksiteten ved de intermodale transportløsninger er langt højere end ved den
rene vejløsning. Ofte vil kompleksiteten (herunder tidsforbruget) være den afgørende stopklods
for disse valg, også selvom den samlede pris er lavere. Det er derfor vigtigt i denne analyse at
kunne skille tingene ad, således at analysen kaster lys på såvel omkostninger som tidsforbrug i
relation til de enkelte komponenter. Kun derved er det muligt at nå ind til kernen af denne
problematik. Endelig er det afgørende at brede viden ud til transportkøbere, transportører,
speditører mv. for derigennem at åbne op for valg der baserer sig på større faktuel viden.

1.5 ”Just in time” (JIT), små forsendelser og konsolidering
Moderne produktion er for mange produkter knyttet til ordreproduktion frem for produktion til lager.
Det betyder i tilknytning til transporten, at den ofte vil være knyttet til mindre
forsendelsesstørrelser, der skal være hos kunden på et specifikt tidspunkt. JIT eller ”just in time”
beskriver dette koncept. Kravet til den rettidige levering er i mange tilfælde koblet til den samlet
set kortere tid der er mellem afgivelsen af ordren og tidspunktet for produktets fremkomst hos
brugeren og stiller store krav til fleksibiliteten i både produktions- og transportsystemet. Igen står
lastbilen som transportmiddel tit stærkt her pga., muligheden for en optimal tilpasning mellem de
krav afsender og modtager stiller. I en række transportsammenhænge er hverken søtransport
eller bane anvendelig fx. pga. beliggenhed, transportafstand, krav til hurtighed, beskeden
volumenstørrelse osv. Det er derfor også vigtigt at få konkretiseret (og italesat) nogle af de forhold
der begrænser søtransporten. Om ikke andet for at sikre, at man ikke bevæger sig ud af håbløse
stier.
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Her spiller den indsigtsfulde speditør en afgørende rolle. Gennem at tiltrække et bundvolumen af
gods der stiller mindre krav til hastighed og frekvens kan man opbygge en rute der på sigt kan
udvikles med en højere frekvens og muligvis også højere hastighed. Det er dog vigtigt at huske,
at specielt den højere frekvens vil kræve mere gods subsidiært mindre tonnage. Det sidste er en
mulighed men i praksis svær at realisere pga. de forøgede omkostninger en sådan løsning vil
føre med sig. Her har lastbilen en force, idet højere frekvens kan opnås ved fleksibelt at øge
udbuddet med et tilpasset antal enheder, mens skibsløsningen tilfører ændringer i volumener i
relativ store spring. Det kræver derfor noget mere snilde at udvikle skibsløsninger der skal stå
distancen i en konkurrence med lastbilen, herunder at kunne levere relativ højfrekvente løsninger.
Højfrekvente løsninger som vi i dag især kender fra færgefart, er da som hovedregel også
kendetegnet ved at kombinere transport af gods- og passagerer med henblik på at opnå den
nødvendige volumen. Med enkelte undtagelser er dette koncept dog mindre relevant i en short
sea sammenhæng, da rejsetiden set med en passagervinkel bliver for lang.
Det er derfor vigtigt at være realistisk i sin vurdering af hvad der kan håndteres som en søherunder short sea – transport, og hvad der ligger uden for. Med det stærke fokus der er på pris
og leveringshastighed er en af de veje søtransporten må gå for at slanke hele transportkæden
omkostningsmæssigt og i samme moment forenkle de enkelte processer, således at
håndteringstiden ligeledes reduceres. Alle dele må populært sagt holde for, men der er ingen
tvivl om, at havn, havnevirksomheder samt for- og eftertransport ligger langt fremme her. Hvis
havneomkostningen og håndteringsomkostningen kan reduceres, er der en række muligheder for
at tiltrække mere gods til disse transportløsninger. Og mere gods vil kunne muliggøre kald af flere
havne på ruten, og dermed en mere fintmasket rutenet. Hermed er der en mulighed for at komme
tæt eller tættere på flere potentielle transportkunder som i dag alene anser lastbil for at være en
realistisk løsning.
Flere anløb vil naturligvis sænke gennemsnitshastigheden på ruten. Derfor er der behov for en
effektiv planlægning, og der kan vise sig behov for at betjene med mere end et skib. Dette må
planlægges i en mere detaljeret form. En mere gennemsigtig omkostningsdannelse er derfor en
forudsætning for at kunne løse denne udfordring.
Endelig må vi tage i betragtning, at en stigende mængde gods bliver håndteret som e-handel,
både B2C og B2B. Det er der en række årsager til, men fleksibilitet og hurtighed er nogle af disse.
Men skibet kan formentlig stadig være med på de længere afstande og den teknologiske udvikling
kan skabe nye markeder og situationer f.eks. hvis 3D print kommer langt mere på banen, så vil
skibet formentlig skulle håndtere større mængder af rå- og halvfabrikata frem mod en slutbrugers
3D printer eller et mellemlager.

1.6 Short sea er kompliceret og besværlig
En intermodal transport med short sea kan involvere op til 13 forskellige trin spændende fra
lastning og losning til toldbehandling og for- og eftertransport. Dette medfører at mange parter er
involveret i processen hvilket komplicerer denne og øger omkostningerne. Europæiske projekter
med det såkaldte ”single window” dokument har ikke givet de ønskede resultater med hensyn til
at forenkle processerne.
Udfordringerne for short sea shipping i såvel en teknologisk som operationel sammenhæng er
opsummeret i nedenstående Figur 3. Denne viser med al tydelighed udfordringer på såvel det
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teknologiske som på det organisatoriske og operationelle plan. Der er derfor behov for en
multifacetteret indsats for at styrke short sea transportens konkurrenceevne.
I denne sammenhæng er det vigtigt at skille de individuelle udfordringer og mulige løsninger ad.
En række omkostningsdrivere er knyttet til teknologien dvs. design af skib, motortype og det
brændstof der anvendes. Ændringer i disse parametre vil ikke blive behandlet i denne rapport.
Fokus er derimod på de organisatoriske og håndteringsmæssige elementer i transportkæden.
Altså spørgsmålene om hvorledes man konsoliderer godset, organiserer kæden bedre og i sidste
ende skaber et produkt der set med kundens øjne er lige så simpelt som en lastbiltransport. Det
betyder ikke, at man med et snuptag kan reducere antallet af operationer i short sea løsningen
fra 13 til nogle få. Men det betyder, at der konstant skal være fokus på kædeorganiseringen og
ikke mindst på mulighederne for at reducere og sammentænke de enkelte operationer. Og ikke
mindst sikre, at kunden oplever en intermodal transportløsning baseret på søfart lige så enkel
som en landbaseret vejtransport løsning.
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Figur 3 Ineffektivitet i short sea shipping og effekten på industrien9

Den konkurrerende lastbilløsning er på grund af sin simpelhed langt mere robust, og forandringer
kan gennemføres langt hurtigere. Kombinationen af høj fleksibilitet både med hensyn til valg af
størrelse på, køretøj, valg af rute samt i nogen udstrækning teknologisk løsning er af afgørende
betydning her. Samtidig betyder lastbilens status som en masseproduceret enhed, at den
teknologiske udvikling sætter sig langt hurtigere igennem her end hvad gælder for skibet. Dette

9

Source: Gustafsson et. others: revolutionizing short sea shipping. Åbo Akademi University, 2016.

19

gælder ikke mindst på miljøsiden, hvor EURO 6 lastbiler har sat nye standarder med hensyn til
lavt energiforbrug og reducerede emissioner. Dette forhold sætter ligeledes short sea transporten
under pres, da tilsvarende forbedringer har en markant længere gennemslagstid til søs. Oveni
kommer, at autonome løsninger (eksempelvis i form af platooning) forventeligt vil optræde
hurtigere inden for vejtransporten end i søtransporten, hvilket yderligere vil være med til presse
short sea løsninger ud fra en økonomisk vinkel.

1.7 Samspil med brancherne og deres repræsentanter
Vores forståelse af problemstillingen og evnen til at udvikle og påvirke denne vil kun fungere i en
dialog med brancherne og det er også af den vej at projektet vil kunne bringe viden videre. Det
betyder, at der op til projektstart og i det kommende projektforløb har været en løbende dialog
med repræsentanter for de enkelte dele af branchen. Såvel inden for den enkelte modalitet som
på tværs af modaliteter.
Den i projektoplægget forudsatte følgegruppe er med succes blevet erstattet af det Short Sea
Forum som Danske Rederier har etableret og dele af arbejdet i dette forum er blevet refereret
ovenfor. Dataadgang, kæder og tolkninger
Erfaringer fra en række tidligere projekter om transportkæder og data har vist, at det er afgørende
med god adgang til data og solide tolkninger af disse. 10 Derfor er det af afgørende betydning, at
der fra starten defineres et udfaldsrum for analyserne, samt hvorledes de skal gennemføres. I
den forbindelse skal sikres, at der kan skaffes adgang til valide og solide data inden for området.
Det gælder inden for alle transportformerne, men det vurderes, at data for søtransport og havne
er af størst betydning her.11
Nylige erfaringer med bl.a. Trans Tools 3 har tydelig vist, at det er kompliceret at få adgang til
valide data om omkostninger ved søtransport, herunder at differentiere disse på skibstyper,
geografi mm. Der har derfor været arbejdet med en model baseret på et tæt dialog med udvalgte
spillere i branchen. Niels Tolstrup fra Strategic Advicing har med sit indgående og mangeårige
kendskab til branchen forestået denne del af projektet.

10

Transportråds analyser ultimo 1990, landstrafikmodellen, Trans Tools 3 og øvrige kilder.

11

Der er bl.a. i forbindelse med Trans Tools 3 projektet indsamlet gode data for bane og vej. Det samme gælder for
arbejdet med Landstrafikmodellen.
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2. Det Europæiske short sea marked
2.1 Geografi og short sea shipping
Geografisk er EU at betragte som en halvø med en række tætbefolkede lande centralt på halvøen
og en række mindre tæt befolkede lande mod nord og til dels mod syd. Det betyder, at for at sejle
fra den nordlige del af EU til den sydlige del skal man hele vejen rundt om halvøen hvilket mere
end fordobler transportafstanden i forhold til at transportere godset over land. Dermed er
potentialet for at sejle gods mellem den nordlige og sydlige del af EU stærkt begrænset. Samtidig
er short sea shipping ikke relevant for gods der transporteres i øst-vestlig retning på halvøen. Det
vil sige at potentialet for gods der kan transporters overvejende begrænser sig til gods der skal
flyttes på henholdsvis den nordlige (Østersøen og Kanalen) og den sydlige (Middelhavet) del af
halvøen. I disse områder vil skibsfarten kunne skabe genveje og dermed konkurrere med
vejtransporten.
For short sea shipping (dog ikke for feeder segmentet) er der behov for længere transport
distancer og relativt store godsmængder for at opnå de kritiske (konsoliderede) mængder som
bringer omkostningerne ned.
Og der skal helst være direkte sø adgang som lastbilstrafikken også skal krydse eller køre
udenom for at kunne konkurrere pris- og transittidsmæssigt. Desuden er det et krav at short sea
containere har oprindelsessted/endelige destination ikke alt for langt fra de involverede havne.
I forbindelse med Danmark opfylder følgende områder disse geografiske kriterier:





UK og Irland
Rusland, Finland og Baltikum
Spanien, Portugal og dele af Middelhavet (inkl. dele af Nordafrika)

2.2 Samhandel
Ifølge Danmarks Statistik er de største danske europæiske handelspartnere Tyskland, Sverige,
Holland, UK, Norge, og Frankrig i denne rækkefølge. Baltikum og Rusland er meget små
handelspartnere og udgør hver især henholdsvis under 2% og lige over 2% af den totale danske
handel med europæiske lande.
Dvs. at vore allerstørste europæiske handelspartnere, bortset fra UK, ikke geografisk er naturlige
short sea shipping kandidater. De fem største, bortset fra UK, udgør lidt over 65% af den totale
europæiske samhandel med Danmark.
Dette betyder at der kun er relativt små godsmængder på de 3 geografisk mest optimale områder
(bortset fra UK).

2.3 Havnefokus
I Danmark er short sea shipping fokuseret på nogle få havne som geografisk passer bedst til
denne type transport.
Størrelsesmæssigt er Esbjerg Havn den største med primært syd- og vestvendte ro-ro ruter (som
også medtager containere) på UK, Middelhavet og Benelux. Derefter kommer Aarhus Havn med
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østvendte forbindelser til Finland, Rusland og Baltikum (både ro-ro og lo-lo). Fredericia og CMP
har hver én (samme) østvendt ro-ro rute på Baltikum.
De Nordatlantiske destinationer betjenes fra Hirtshals (ro-ro), Aalborg (lo-lo) og Aarhus (lo-lo).
På feeder siden er Aarhus den største havn, efterfulgt af CMP, Fredericia, Aalborg og Kalundborg.

2.4 Godsmængder
Der er desværre ikke officielle statistikker på dette område for short sea containere og de
statistikker der er opgøres ikke altid på samme måde havn for havn så det er vanskeligt at
sammenligne. Ifølge DynaLiners blev der totalt i 2016 håndteret ca. 770.000 TEU via de danske
havne. Dette er 1,9% mere end i 2015 og 2,4% mere end i 2014. Disse tal er dog ikke helt præcise
da containere på ro-ro skibe ikke altid rapporteres korrekt. Baseret på brancheskøn er det
korrekte tal derfor nok omkring 800.000 TEU på årsbasis og det er dette tal som bruges i
rapporten.
Heraf skønnes containere på de Nordatlantiske destinationer at udgøre ca. 16-17% og de
resterende short sea destinationer ca. 12-14%. Hertil kommer dog et betydeligt antal løstrailere
og feeder containere.
Det skal nævnes at short sea containere (ikke feeder) transporteres i ret stort antal på ro-ro ruter.
Splittet mellem ro-ro og lo-lo er tæt på 50/50.
Geografi
Med en vis forsigtighed kan det antages, at der transporteres ca. 200.000 – 225.000 TEU som
del af det europæiske short sea marked.
De 12-14% som man kan benævne som de ”reelle” short sea container transporter (altså
eksklusiv Nordatlanten) fordeler sig med ca. 43% på UK (og Irland) og Belgien, ca. 36% på
Rusland, Finland og Baltikum og ca. 21% på Middelhavet, Spanien og Portugal.
Dette virker også meget logisk ift. samhandlen men det skal dog bemærkes, at et relativt højt
antal containere går via Belgien på en ro-ro rute og at dette umiddelbart ikke er logisk ift. geografi.
Men dette skyldes at rederiet har udviklet produktet som et niche produkt hvor man hver weekend
bruger et skib som er i ”overskud” og dermed har man kunne udvikle et marked som ellers på
papiret er ulogisk. Dette kan også vise at der er muligheder hvis man tænker utraditionelt.12
Markedsforhold
Totalt set er de ”reelle” short sea container mængder på et niveau som svarer til ca. 1,5 – 2 fyldte
short sea containerskibe per uge. Dette må siges at være meget beskedent når andre lande
håndterer mere end dette per dag men også at det nok reflekterer at de relevante markeder
(bortset fra UK som betjenes med daglige store ro-ro skibe) er begrænsede og dette kan også
ses ved at alle short sea container ruterne også anløber mere end to havne/lande. Dette er
nødvendigt for at konsolidere nok last.
Det kan diskuteres om trafikken på Nordatlanten falder ind under begrebet short sea. Men
trafikken er taget med i denne rapport fordi den udgør en ret stor del af det totale container marked

12

Rederiet bruges desuden en metode med at dobbelt stakke containerne på Mafi Trailere, hvilket er en medvirkende
forudsætning for at skabe økonomi i projektet.
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på de danske havne, ca. 16-17%. Og så er specielt trafikken til og fra Grønland under stor
bevågenhed i forbindelse med diskussionen om valg af basishavn.
De totale containermængder har efter et fald ved starten af finanskrisen nået et stabilt niveau og
nu svagt stigende niveau. Dog er der sket en større fragmentering hvorved flere danske havne
end før nu håndterer containere. På det seneste rapporteres det at eksporten i container stiger
og herved transporteres flere og flere af de ellers tomme eksportcontainere nu som fyldte. Dette
er positivt men har ikke endnu betydet større containermængder.
De oversøiske containere udgør omkring 72% af containermængderne i de danske havne. Disse
transporteres til/fra Danmark på 3 måder:




Via feeder skibe fra/til hovedhavnene i Hamburg, Bremerhaven, Rotterdam og Antwerpen
Via moderskibe fra/til Aarhus
Via lastbil primært via grænsen i Padborg og i meget mindre grad via Rødby-Puttgarden og
forbindelserne mellem Sjælland og Sverige.

I forbindelse med de to første kategorier kan det diskuteres om det overordnet set har nogen
større betydning for havnesektoren om containerne fragtes med feeder- eller med moderskib.
Den ene, feeder, giver mulighed for at flere havne kommer i spil. Den anden, moderskibe,
fokuserer lasten på én havn. Set i et historisk perspektiv er det ret nyt at flere havne er kommet i
spil som containerhavne. Den vigtigste forklaring herpå må antages at være, at nye rutiner hos
rederierne samt optimeringer i havnene yderligere har gjort en række havne konkurrencedygtige
på dette marked. Dertil skal lægges, at efterspørgsel hos store kunder om brug af lokale havne
har været med til ændre det tidligere billede. Hvorvidt dette billede vil kunne genfindes om et antal
år kan ikke med sikkerhed siges. Den pågående diskussion om havnenes funktion og rolle vil
kunne ændre det billede der kendes i dag.
Men transporten over landegrænsen i Padborg er interessant ud fra et short sea perspektiv. Det
skønnes at mellem 80.000 og 90.000 containere (enheder) om året transporteres via Padborg.13
Dette udgør omkring 20% af den totale containermængde der går via danske havne. Det
vurderes, at langt den overvejende del af disse containere er feeder containere. Det er derfor
meget relevant at analysere hvorfor disse mængder ikke går via danske havne og bearbejde
mulighederne for at ændre dette.
Fra branchen meldes der om primært to grunde til at bruge lastbil via landegrænsen (og en
kombination af disse to grunde er selvfølgelig også en mulighed):



Behov for kortere transporttid.
Lavere omkostninger. Dette er formentlig især gældende ved de kortere distancer.

I forhold til at bruge en feeder fra Hamburg spares der optil 5-7 dage ved at hente/aflevere
containeren direkte på havnen i Hamburg og køre den til/fra den danske modtager/afskiber. Dette
har betydning for de relativt mange konsolideringscontainere (stykgodscontainere). Desuden er
der modtagere/afskibere der har terminsgods eller gods der af andre grunde haster og som er
villig til at betale det ekstra det evt. måtte koste ved at hente/aflevere containeren i Hamburg vs
den hurtigere levering.

13

Andelen af containere via de øvrige grænser (Nordjylland, Øresund og Rødby/Gedser) er meget beskedent.
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De lavere omkostninger fremkommer ved at nogle rederier (typisk dem der ikke selv har direkte
anløb eller egne feeder anløb i Danmark) tilbyder en kompensation til modtageren/afskiberen for
at hente/levere containeren i Hamburg. Herved sparer rederiet feeder omkostningen og får måske
også containeren hurtigere i omløb igen. Umiddelbart meldes det at området syd for motorvejen
E20 og i visse tilfælde endda helt op mellem Fredericia og Aarhus på denne måde bliver et opland
for Hamburg Havn for visse rederier.
De store ombygninger på motorvejen til Hamburg i den seneste tid har ikke rykket på dette forhold
men ekstra omkostninger hvis f.eks. chaufføren skal overnatte på motel/hotel pga. nye EU krav
eller der bliver ventetid i forbindelse med brug af terminalslotsbookninger i Hamburg Havn kan
rykke på omkostningsbilledet, hvorved de danske havne kan få dele af disse mængder. Det
forventes dog ikke, at de containere der går direkte via Hamburg pga. et behov for hurtigere
transporttid vil flytte til danske havne pga. sådanne eventuelle ekstraomkostninger, da netop den
kortere transporttid er en afgørende parameter for specielt stykgodscontainere og de hastende
forsendelser.
Større leverancer via e-handel har også været bragt ind i diskussionen af handelsrutiner. Ehandel lægger ofte op til hurtige leverancer hvilket taler for en vejløsning. Vi vurderer dog, at dette
især vil have betydning på den såkaldte last mile af transporten, og derfor ikke har afgørende
indflydelse på den del der er fokus på her.

2.5 Transportafstande
Der har været rapporteret lastbilstransporter helt fra Rotterdam til Danmark men dette betegnes
dog som undtagelser i forbindelse med større forsinkelser. Og der er ikke rapporteret om
kompensationsbetalinger i forbindelse med Rotterdam hvor selve omkostningen til
lastbilstransporten også normalt vil være større end den oversøiske søfragt.
Det bør her indgå i fremtidige undersøgelser om der mellem rederierne og feederoperatørerne
kan findes løsninger, som sikrer en hurtigere feeder løsning. Altså således, at den samlede
transporttid ikke forsinkes af feederdelen. Dette kunne være losning i første europæiske
kontinenthavn, prioritet af losning/videreforsendelse af netop feeder last etc. Her er formentlig et
potentiale for udvikling og det er derfor en meget vigtig mulighed for den danske havnesektor. En
afgørende forudsætning for at udnytte dette potentiale er en kombination af en høj frekvens (for
at kunne tiltrække gods) og en høj udnyttelsesgrad (for at kunne udnytte stordriftsfordelen). Dette
illustrere meget godt kompleksiteten ved feederløsningerne. På den ene side skal tonnagen være
stor nok til at være rentabel, men det bliver den kun med en høj udnyttelsesgrad, hvilket kræver
konsolidering af godset. Men når godset skal konsolideres falder frekvensen og håndteringstiden
stiger.
I forbindelse med den anden grund kan det være svært at argumentere imod at rederierne prøver
at reducere deres omkostninger og samtidigt tilbyder deres kunder et bedre produkt. Men hvis
omkostningerne i forbindelse med håndtering i de relevante danske havne kan reduceres og hvis
denne forbedring gives videre til kunderne i form af lavere priser vil grænsen for oplandet for
Hamburg Havn alt andet lige rykke længere sydpå.

2.6 Udvikling i short sea shipping
Der findes desværre ikke officielle statistikker der viser short sea mængderne i Danmark og derfor
heller ikke udviklingen i samme. Baseret på branchekendskab kan man dog sige at der overordnet
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set har været meget få ændringer de seneste ca. 5-10 år. I årene efter starten på finanskrisen
lukkede nogle ruter ned og det var ret typisk at det skete på områder hvor der var direkte
konkurrence. En stor del af lasten flyttede over på de konkurrerende ruter og der opstod derfor
ikke nogle åbne nye markeder for nye ruter dengang eller nu hvor finanskrisen rapporteres at
være ovre. Så som sådan kan man sige at der er sket en konsolidering i branchen eller i hvert
fald i ruteudvalget. De nuværende operatører opererer meget i nicher hvor de har mulighed for at
op/nedjustere skibskapaciteten alt efter behov. Og da der, bortset fra UK, er tale om relativt små
markeder vil det være vanskeligt og økonomisk risikabelt for nye operatører at trænge ind.
På feedersiden er der sket en større udvikling. Oprindeligt var det kun Aarhus og København der
havde anløb af feederskibe men igennem årene er flere havne også blevet målet for dette
produkt. Således anløber feederskibe nu også Fredericia, Aalborg og Kalundborg ud over Aarhus
og København. Dette skyldes et aktivt arbejde fra havnene, havneoperatører, speditører og lokale
godskunder som har ønsket lokale anløb som har reduceret deres omkostninger og miljøeffekten
af deres transporter. Om dette fra et overordnet økonomisk perspektiv er optimalt er der ikke
forsket i endnu. Det vurderes, at der med den geografiske bevægelse der er i markedet ikke er
grund til at tro andet, end at der overordnet er tale om beslutninger der holder.
Trafikken på Nordatlanten har været meget havnestabil i mange år. Men med udmeldingen fra
RAL om et samarbejde med Eimskip om større skibe og deres fremtidige skift af dansk havn vil
der sker store ændringer i havnebilledet for containere i de kommende år. Aalborg Havn har i dag
to feeder services som der vurderes har en nær tilknytning til Grønlandstrafikken. Når RAL flytter
dansk havn vil dette uden tvivl også kunne få en indflydelse på disse to services. RAL’s nye
ruteplaner vil også kunne betyde brug af udenlandske havne i stedet for danske havne hvilket
igen vil kunne betyde en reduktion i containeromsætningen i danske havne.
Som beskrevet andetsteds i rapporten kommer de største short sea container og ro-ro mængder
primært via de to havne Esbjerg og Aarhus (plus Fredericia).
I Esbjerg håndteres kun short sea produkter og kun som ro-ro men en del i form af containere (45
fods pallet wide). Som sådan burde dette give mulighed for optimale forhold med kun en
transportform og et begrænset antal enhedstyper. Men havnen serviceres af fire rederier (plus
car carriers) og disse fire rederier bruger minimum tre forskellige terminaler. Spørgsmålet er om
dette overordnet set er optimalt godsmængderne taget i betragtning. Ville der ved at samarbejde
om en fælles terminal kunne tilbydes et bedre produkt, kostoptimering og vil der nemmere kunne
udvikles nye processer, herunder f.eks. fælles IT løsninger. Måske kunne et sådant samarbejde
i sidste ende lede til et mere konkurrencedygtigt produkt og dermed en bedre konkurrenceevne i
forhold til vejtransporten.
I Aarhus har short sea container produktet i mange år været håndteret på den samme terminal
som de oversøiske containere. Selvom man har prøvet at tage hensyn til de forskellige krav disse
to produkter har er udmeldingen fra flere af short sea operatørerne, at de føler sig som en meget
lille lillebror, og at forholdene ikke har været optimale. Med starten af en dedikeret short sea
terminal i Aarhus i foråret 2017 virker det som om der arbejdes på, at de involverede short sea
operatører får mere optimale forhold og at dette kan forbedre deres konkurrencevilkår, både på
havne- og kørselsdelen af produktet. Dette kan dog ikke stå alene, for at udvikle området er der
stadig behov for yderligere tiltag.
Umiddelbart fremstår short sea segmentet (specielt på lo-lo) som en nem og overskuelig strukturog omkostningsstyringsmodel. Det er jo operatøren/rederiet der har det juridiske ansvar for
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transporten på dør til dør basis og derfor fremstår som kunden for underleverandørerne og som
den der kan styre hele processen. I den daglige drift opstår der dog et noget andet billede. Dels
er selve produktet relativt lille i Danmark og dels er der tale om flere rederier/operatører hvorfor
der ikke er en fælles front.
I lyset af de relativt små godsmængder betyder det at man har svært ved at have styrken til at
kræve et unikt short sea underleverandørprodukt. Man bliver mange gange tvunget til at bruge
underleverandørprodukter som reelt er skræddersyet til f.eks. oversøiske transporter som slet
ikke har samme krav til f.eks. hurtighed og fleksibilitet. I forbindelse med myndigheder bliver man
også sat i samme kategori som oversøiske transporter med store rapporterings- og
administrationskrav mens lastbiler på identiske transporter stort set ingen rapporteringskrav har.
Desuden er hele strukturen i kæden meget fragmenteret. Fra rederiet/operatøren kan der nemt
være flere lag og derved flere beslutningstagere på bare en enkelt del af kæden. F.eks. involverer
stevedoring et stevedore selskab, kranudlejning fra havnen, havnearbejdere, arealudlejning fra
havnen og interesse organisationer som 3F, DHVK og DH. Derudover er der involvering fra
offentlig side f.eks. i forbindelse med sikkerhed og alle disse interessenter har ikke nødvendigvis
samme interesser. Det er derfor meget svært for rederiet/operatøren at samle disse interessenter
og optimere transportkæden i fællesskab.
Nedenstående Figur 4 illustrerer de mange interessenter, der kan være knyttet til en short sea
operation.

Figur 4 Interessentdiagram for short sea shipping.

De mange interessenter på Figur 4 er et udtryk både for mange organisatoriske spillere, men
også for at short sea operationen er kompleks pga. de mange rent fysiske processer der indgår i
den. Det forhold, at de fysiske operationer i de fleste havne ikke er reguleret af en men af en
række virksomheder med forskellig organisatorisk forankring, er yderligere med til at komplicere
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håndteringsprocessen. Ikke forstået således, at processen pr. definition bliver svær, men der er
mange forudsætninger tilstede for at en sådan udvikling kan finde sted.
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3. Dataindsamling
3.1 Introduktion
Som allerede nævnt er omdrejningspunktet i projektet en analyse af omkostninger og
omkostningsdannelsen i tilknytning til forskellige transportformer. Det afgørende for projektet er
at forstå og få en dybere indsigt i de omkostningselementer der udgør kernen i de forskellige
transportkæder. Når fokus er på omkostninger er forklaringen, at det vurderes at det er her de
grundlæggende drivere til forståelsen af de enkelte transportvalg ligger.
Omkostninger er afgørende for transportkøbernes valg ikke mindst fordi de er meget lette at
sammenligne på tværs af transportform og på en objektiv skala. Samtidig er omkostninger et helt
afgørende omdrejningspunkt ved sammenligninger, ligesom de kan bruges til at initiere
udviklinger og ændringer.

3.2 Omkostninger og priser
I en ideel verden er priser og omkostninger stort set identiske. I virkeligheden vil priser og
omkostninger ofte afvige markant fra hinanden. Det skyldes, at fx. markedsmæssige forhold kan
resultere i meget forskellige priser for ture afhængig af retning, mens omkostningen for at
producere turen er stort set den samme.
Som et eksempel på dette kan nævnes forskellen i prisen på en søtransport mellem Asien og
Europa (Høj) og mellem Europa og Asien (lav). Forskellen kan henføres til at efterspørgslen af
transport fra Asien til Europa er høj, mens efterspørgslen i modsat retning er lav. Derved opstår
den ofte meget markante forskel i pris på de to retninger. Et lignende billede kan genfindes i
Danmark, hvor transportprisen fra Vest til Øst er høj, mens prisen i modsat retning er lav. Igen
gælder, at omkostningerne stort set er identiske for de to retninger. 14 For skibsfart kan forskelle
i indkøbspris på bunkerfuel også kan have betydning, men formentlig i mindre udstrækning.
Ud fra en analytisk vinkel er omkostninger langt de mest relevante at have fokus på. Dels fordi
de trods alt er grundlaget for prisen, dels fordi de giver gode indikationer af de enkelte elementer
i en samlet omkostnings (kæde). Når ønsket er, at forstå de enkelte omkostningselementer og
åbne for en mulighed for at bearbejde disse, er omkostningstilgangen både den mest relevante
og den mest operationelle.

3.3 Hvad skal indgå i en omkostningssammenligning?
Skal en omkostningssammenligning give den nødvendige indsigt og bidrage fornuftigt til en
operationel styrkelse af intermodal transport baseret på søfart, er det naturligvis afgørende at
vælge de rette parametre at måle på. For en søtransportløsning vil disse være sammensat af en
række kæderelaterede data, og typisk flere for hvert led i kæden, mens der for vejløsningen kun
behøver at være tale om data (stadig flere) knyttet til et enkelt led.
Følgende informationer/data vil ideelt skulle indgå i opstillingerne:

14

Energiforbruget til en tom transport kan være marginalt lavere, ligesom overfartsprisen på en færge kan variere
afhængig af udnyttelsen af transportmateriellet.
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1. Omkostninger for hele transportkæden fra A til B inkl. omladnings- og
håndteringsomkostninger samt for- og eftertransport
2. Omkostninger for de enkelte elementer (led i transportkæden) inkl. en specifik vurdering af
håndterings/omladeomkostninger
3. En differentieret opgørelse af omkostningerne for hvert led i kæden med fokus på:
4. Kapitalomkostninger
5. Variable omkostninger
6. ”Tidsomkostninger” (målemetode defineres nærmere efterfølgende)
7. Infrastrukturomkostninger inkl. terminalomkostninger der ikke omhandler håndtering.
8. Andre omkostninger herunder administrationsomkostninger
De enkelte hovedelementer (omkostninger) kan illustreres som på Figur 5, her med afsæt i en
sammenligning mellem bane og vej:

Figur 5 Omkostningsfordeling ved forskellige transportmidler (bane og vejløsning)

På linje med søtransporten indeholder en baneløsning også væsentlig flere
omkostningselementer end en tilsvarende vejløsning. Det opsigtsvækkende er ud over de mange
enkeltelementer baneløsningen indeholder, at omkostningerne til for- og eftertransport (med
lastbil) er på niveau med selve linehaul delen af baneløsningen, selvom strækningen for denne
del i dette eksempel overstiger vejdelen med langt over en faktor 5. Også
håndteringsomkostningerne er af en betydelig størrelse, hvilket naturligvis har en markant
indflydelse på den samlede pris og dermed på konkurrencekraften.
Billedet her illustrerer på god vis forholdene når man sammenligner håndteringen af en trailer på
vej med håndteringen af en trailer eller en container på et short sea skib. Set i et historisk
perspektiv er en stærkt medvirkende forklaring på at transporter har flyttet sig bort fra sø over
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mod vej også, at den løbende billiggørelse af ikke mindst den internationale vejtransport har været
baseret på lave østeuropæiske lønninger. Dette, suppleret med gunstige anskaffelsespriser på
lastbiler og højere energieffektivitet, har det været med til at reducere priserne og for alvor rykket
ved konkurrencen. Alt imens priserne på de søbaserede løsninger har stået i stampe eller at
prisen på den samlede transportkæde er steget bl.a. fordi reduktioner i
besætningsomkostningerne til søs allerede blev gennemført for en del år siden og fordi mange
havneomkostninger ikke er konkurrenceudsat.

3.4 Skal tidsværdier indgå i analyserne?
Tidsværdi for gods kan være af afgørende betydning for valg af transportform. I langt de fleste
tilfælde byder lastbilen på den hurtigste, men ofte også den dyreste transport. Skibet er
langsommere dels på grund af hastighed og distance, men også pga. omladning samt for- og
eftertransport. En række tidsfølsomme varegrupper vil derfor på forhånd fravælge en
skibsløsning, men det er en meget kompleks øvelse at sætte en decideret tidsværdi på hver
enkelt varegruppe. Det skal dog anderkendes, at tidsværdierne eksisterer hvilket især er
afgørende i forbindelse med vurderinger af overflytningspotentialer.
Det er dog samtidig vigtigt at huske følgende, hvor der er en konkurrenceflade mellem skib og
andre transportformer. Det gælder eksempelvis når fokus er på:





”Just in time” frem for hastighed
Trængsel på vej
Miljøfokus fra kunder
Sikkerhed for stabilitet og ensartethed.

3.5 Miljøomkostninger- herunder eksternaliteter
Et sæt parametre med løbende større
betydning for konkurrenceevnen mellem
transportformerne er knyttet til de eksterne forhold i form af miljø, emissioner, trængsel, belastning
af infrastruktur, uheld, støj mm. Disse eksterne forhold har ikke direkte betydning for
omkostningsdannelsen og dermed for de enkelte transportformers konkurrenceevne. Men på sigt
vil de kunne internaliseres i større udstrækning end nu, og dermed få en større betydning for de
enkelte transportformers konkurrenceevne. Som udgangspunkt vil internalisering af eksterne
omkostninger for miljø og emissioner føre til en forøgelse af omkostningerne for søtransport og
en internalisering af eksternaliteterne for trængsel, infrastruktur, uheld og støj føre til en forøgelse
af omkostningerne for vejtransporten.
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4. Sammenligning af transportkæder
Det afgørende for dette projekt er at forstå hvordan omkostningsopbygningen er for forskellige
transportkæder. Og med transportkæder menes en transportløsning fra A til B, hvad enten den
kan udføres med en transportform/transportmiddel uden håndtering af godset (unimodal), eller
der er tale om en kæde sammensat af flere transportmidler og dertil knyttede håndteringer
(intermodal).
Ses på nationale transporter og transporter inden for Europa har udviklingen klart peget i retning
mod en overflytning fra sø- og bane til vej. Altså præcist det modsatte af ønskerne i den
europæiske transportpolitik. Der kan anføres en række forklaringer herpå, men blandt de vigtigste
kan peges på følgende:









Udbygning af det samlede europæiske vejnet
Markante forbedringer i lastbilteknologi, herunder markante stigninger i lasteevne mm.
Stigende krav til hastighed på transporter
Øgede omkostninger i forbindelse med omladninger af godset
Ønske om mindre forsendelsesstørrelser der leveres hurtigt (ikke alene til e-handel)
Fleksibilitet mht. leveringssted- og tidspunkt i kombination med strammere tidsvinduer hos
modtageren. (ordreleverancer contra leverancer til lager)
Langt flere spillere på transport- og logistikmarkedet og et klart ønske hos mange om at
undvære ejerskab til materiel mv.
Produktion der flyttes tilbage til Europa fra Asien placeres ofte i Central- og Østeuropa, hvilket
geografisk ikke fremmer short sea shipping.

Disse og andre forhold har gjort det sværere for sø- og bane at konkurrerer med vej. Dertil skal
lægges, at det europæiske marked for vejtransporter over en relativ kort periode er blevet åbnet
for en langt større grad af internationalisering end tidligere, og hvor især brug af østeuropæiske
vognmænd og chauffører med markant lavere omkostningsniveauer end f.eks. danske dels har
forskubbet konkurrencen mellem vognmænd med forskellig nationalitet, dels har øget lastbilens
konkurrencekraft i forhold til de øvrige transportformer.
Dertil skal lægges, at sø- og banetransporter næsten altid vil have en eller flere godshåndteringer
samt ikke mindst en for- og en eftertransport knyttet til. Disse forhold parret med en ikke
ubetydelig dokumentmængde og administrationsbyrde for de kombinerede transporter i
sammenligning med vejtransporter har forskubbet konkurrencen og dermed flyttet gods fra søog bane til vej. Intermodal transport baseret på søfart har dermed en udfordring både i forhold til
komplicerede rammebetingelser og selve transportformens ”performance”. Dette søges illustreret
ved en række faktuelle rutescenarier.

4.1 Rutescenarier
På salgsprissiden viser det brugte eksempel en stor prisfordel for short-sea container transporter
vs den rene landevejstransport og en næsten identisk pris vs løstrailerkonceptet på en ro-ro rute.
Det skal dog bemærkes at frekvens og transporttid er bedre ved den rene landevejstransport. En
ren landevejstransport hvor der ikke kommer omkostninger til tunnel/bro/færge vil være betydelig
billigere og i mange tilfælde også kunne være tæt på shortsea priserne og være endnu bedre på
frekvens og transporttid end de to andre transportformer. Dette er udfordringen for de nord-sydlige
short sea transporter på Danmark pga. den faste landforbindelse vi har via Padborg grænsen.
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Hvordan er så fordelingen af omkostninger på forskellige short-sea container ruter på havn til
havn basis og hvor er der størst effekt ved forbedringer?
De følgende 3 teoretiske scenarier viser dette.
Scenarie 1
Havn-havn Rotterdam-Oslo-Rotterdam - 1 rundtur per uge

Skibsomkostninger

36%

Containeromkostninger

10%

Havneomkostninger (1)

13%

Havneomkostninger (2)

1%

Portagency/bookingomkostninger

5%

Stevedoring/terminalhandling

35%
100%

Dette er en meget reel og gennemsnitlig rute selvom det kan være svært at konsolidere så megen
last imellem kun to havne i Nordeuropa. Bemærk at skibet ligger op i ret lang tid i Rotterdam for
at få sejlplanen til at gå op. I dette tilfælde kunne eventuelt foretages en rundtur til England for at
inkludere dette område som sit marked men der vil blive tale om en midt-uge tur som nok ikke
genererer megen last.
Bemærk at de variable omkostninger stevedoring/terminal udgør 35% af de totale omkostninger.
Containeromkostningerne er til dels variable ift. antal transporterede containere men består også
af en fast omkostning da man skal have et minimums antal containere for at operere.
Havneomkostninger (1) er faste da de udløses af antal anløb som i dette tilfælde er 2 per uge
(som jo er minimum for at drive en rute).
Scenarie 2
Havn-havn Rotterdam-Oslo-Moss-Rotterdam - 1 rundtur per uge

Skibsomkostninger

35%

Containeromkostninger

11%

Havneomkostninger (1)

13%

Havneomkostninger (2)

1%

Port agency/bookingomkostninger

5%

Stevedoring/terminalhandling

35%
100%

Dette er en udvidelse af scenarie 1 med én ekstra havn. Denne rute bruges i dag af ét rederi. Den
ekstra havn er ofte nødvendig for at konsolidere den nødvendige lastmængde. Omkostningen
per container er kun marginalt højere end ved scenarie 1 og primært pga. de ekstra
havneomkostninger ved at anløbe en ekstra havn. Bemærk at skibet stadigt ligger op i ret lang
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tid i Rotterdam for at få sejlplanen til at gå op. Her kunne man eventuelt foretage en rundtur til
England for at inkludere dette område som sit marked men der vil blive tale om en midt-uge tur
som nok ikke genererer megen last.
De variable omkostninger til stevedoring/terminal udgør 35% af de totale omkostninger.
Containeromkostningerne er variable ift. antal transporterede containere men som sådan faste
da man skal have et minimum antal for at operere. Havneomkostninger (1) er faste da de udløses
af antal anløb som i dette tilfælde er 3 per uge. I forhold til scenarie 1 er der ikke nogen store
forskelle i den %-vise fordeling af omkostningerne ud over en marginal reduktion i forbindelse
med skibsomkostninger og en lignende marginal forhøjelse af container omkostninger.
Scenarie 3
Havn-havn Aarhus-Klaipeda-Aarhus 2 rundture per uge

Skibsomkostninger

30%

Containeromkostninger

6%

Havneomkostninger (1)

15%

Havneomkostninger (2)

1%

Portagency/bookingomkostninger

5%

Stevedoring/terminalhandling

43%
100%

Dette scenarie er driftsmæssigt tæt på at være en optimale sejlplan idet den tillader mange
havneanløb og lang tid på vandet hvor man tjener pengene. Der findes nok kun en bedre sejlplan
nemlig mellem UK og Kontinentet hvor man sejler 3-3,5 rundture per uge. Men udfordringen er at
der nok ikke findes en havnekombination i Nordeuropa som kan konsolidere nok last til at opnå
den nødvendige kapacitetsudnyttelse for at implementere Scenarie 3 og slet ikke på Danmark
(for container ruter).
Bemærk at de variable omkostninger til stevedoring/terminal udgør 42% af de totale omkostninger
pga. den større mængde af containere. Containeromkostningerne er variable ift. antal
transporterede containere men er her lidt lavere pga. en bedre udnyttelsesgrad hvorimod
havneomkostninger igen er faste da de udløses af antal anløb, som i dette tilfælde er 4 per uge.
Omkostningen per container er ca. 20% lavere end i de to andre scenarier hvilket skyldes
mængden af containere og dermed stordriftsfordelen. Dette viser vigtigheden i at kunne
konsolidere store mængder containere for at opnå lavere omkostninger per enhed og derved en
større konkurrencedygtighed over for landvejstransporter. I scenarie 3 er der også en større
frekvens end i de to andre scenarier hvorved der igen opnås en bedre konkurrencedygtighed.

4.2 Data information
Alle data i denne rapport er indsamlet i december 2016 og er indhentet fra aktuelle operatører i
det Nordeuropæiske marked såsom rederier, havne, terminal/stevedore operatører, container
leasing selskaber, bunkers leverandører etc. Hvis det ikke har været muligt at indhente specifikke
data er tilsvarende data fra andre havne brugt.
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Følgende omkostninger er medtaget:







Skibsomkostninger: charter, bunkers og skibsforsikring
Containeromkostninger: leasing omkostninger, pick-up/drop omkostninger, vedligehold og
forsikring
Havneomkostninger (1): skibsafgifter, vareafgifter, ISPS, arbejdsmiljøafgifter
Havneomkostninger (2): lods, trosseføring, slæbebåd
Port agency/booking: Personale og kontoromkostninger
Stevedoring/terminal handling: laste/losseomkostninger inkl. kranleje, overtid, terminal og
gate omkostninger og håndtering af temperaturkontrollerede containere

Der er ikke medtaget omkostninger til for- og eftertransport, hovedkontor, finansiering eller
overordnede forsikringer da disse ofte deles ud over flere ruter eller tages som en overhead som
en bruttofortjeneste skal dække.
De forskellige scenarier er baseret på skibstypen Damen 800 som bruges af flere operatører.
Skibet kan håndtere 245 x 45´HCPW (lastede) containere. Denne skibstype er meget tæt på at
være den optimale for short-sea sejlads da den kan håndteres relativt hurtigt i havnene. Der er
regnet med en udnyttelsesgrad på 85% over 52 ugers drift på et år.

4.3 Praktiske informationer
Der er indsamlet data som er repræsentative for markedet i december 2016 og der er udarbejdet
tre rute scenarier for at vise et bredere spektre af muligheder. Det skal pointeres at der er et utal
af rute- og omkostningskombinationer og at den optimale rute nok ikke eksisterer, måske bortset
fra overnight ruterne mellem Holland og UK, hvor man har et fragtunderlag som er stort nok til at
have en (høj) daglig frekvens kombineret med en hurtig transit som alt andet lige næsten er på
niveau med den lastbiler kan tilbyde da disse også skal bruge vandtransport (færge) eller tunnel
(bane) for at krydse den Engelske Kanal/Nordsøen. Selvom hovedparten af short-sea transporter
foregår på en dør til dør basis er selve landtransporten ikke medtaget i scenarierne. Dette skyldes
at kombinationsmulighederne er uendelige og at det er utroligt vigtigt for en operatør at kunne
kombinere en importkørsel med en eksportkørsel uden at skulle ind over et
omkostningskrævende depot. Men med kun 1 til 2 anløb om ugen er det en vanskelig opgave at
optimere denne logistik og det må derfor nok forventes at de fleste operatører har høje
omkostninger i denne kategori. Der er i beregningerne ikke taget højde for at der skal positioneres
tomme containere.

4.4 Følsomhedsberegninger
Data konditioner
Alle data er baseret på december 2016 niveau og de nævnte konditioner. Der kan dog være
udsving i omkostningsniveauet over tid og baseret på den enkelte operatørs forretningsmodel
som følger:
Skibsomkostninger
Disse følger markedspriserne men enkelte operatører kan være heldige at købe skibe på de
rigtige tidspunkter og derved i en periode opnå en konkurrencefordel. Men generelt er der ikke
meget at gøre udover måske at arbejde på en optimering af kapaciteten på skibene og reducere
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bunkersforbruget. En 10% forøgelse af kapaciteten, uden ændring i kostprisen, vil kunne reducere
omkostningerne på en containertransport med ca. 40-50 DKK.
I denne rapport er der brugt data på skibstypen Damen 800 som bruges af flere operatører. Skibet
kan håndtere 245 x 45´HCPW (lastede) containere. Denne skibstype er meget tæt på at være
den optimale for short-sea sejlads da den kan håndteres relativt hurtigt i havnene. Større
skibstyper vil betyde for lange havneophold og dette vil forlænge den vigtige transittid og gøre
konkurrencen sværere vs lastbilstrafikker. Feeder operatørerne bruger større tonnage men har
heller ikke samme transittidspres eller konkurrence fra lastbiler. Dette betyder at der på mange
short-sea ruter kan være en kapacitetsgrænse hvis man da ikke formår at laste/losse skibene
hurtigere. Der er dog flere short-sea ruter som besejles med mindre tonnage fordi der ikke er last
til større skibe. Dette betyder at omkostningen per container er højere end i de 3 scenarier. Der
er også ruter med så ulige lastmængder at man anløber flere havne for at få last. Dette resulterer
ofte i positionering af tomme containere hvilket forhøjer omkostningerne per transporteret
container. Skibsomkostningerne er baseret på den gældende TC hyre. For den enkelte operatør
kan denne omkostning være anderledes baseret dels på hvornår TC aftalen er indgået og også,
hvis man selv ejer skibet, baseret på købstidspunktet og den finansiering man har opnået.
Ejerskab kan over en periode være billigere end charter men også med mindre fleksibilitet og
med større kapitalbehov. For de større etablerede operatører er der en tendens til at operere
ejede skibe hvorved man sikrer stabile omkostninger over en længere periode for denne
omkostning som iflg. udregningerne i denne rapport udgør mellem 11-19% (ekskl.
bunkersforbrug) af de samlede omkostninger.
Bunkersomkostninger
Disse følger verdensmarkedspriserne og de bedste muligheder for at reducere disse er ved at
anløbe billige bunkershavne hvis man kan passe disse ind i sejlplanen. Ellers kan man lave tiltag
i forbindelse med forbedringer i maskineriet og evt. brug af LNG, som måske på sigt bliver
billigere.
Disse er baseret på prisen i december 2016. Det skal bemærkes at der er store udsving inden for
denne omkostning da den følger verdensmarkedspriserne. Dette prøver man at udligne ved at
have en Bunker Adjustment Clause hvorved man justerer raterne over for kunderne på en
månedlig basis ift. bunkerpriserne. Men der er også lokale forskelle. F.eks. er det ca. 15% billigere
at købe bunkers i St. Petersburg og ca. 10% billigere at købe bunkers i Rotterdam end i Aarhus.
Bl.a. derfor prøver mange operatører at sikre sig at de har enten St. Petersburg eller Rotterdam i
deres sejlplan og endda i en grad at man udveksler skibe mellem ruterne for at de kan nå disse
havne. Denne omkostningsgruppe udgør ca. 15-17% af de samlede omkostninger.
Havne-, terminal- og stevedoreomkostninger
Disse omkostninger udgør en ret høj del af de totale omkostninger. Terminal- og
stevedoreomkostninger udgøres af dels:
1. lønninger til havnearbejdere som er reguleret via overenskomster
2. leje af maskiner og kraner som ofte er markedsbestemte
3. diesel som også er markedsbestemt.
En reduktion af f.eks. 10% i denne omkostning vil betyde en omkostningsreduktion på omkring
100 DKK per container transport. Det kræver dog at alle operatørerne i alle involverede havne
reducerer deres omkostninger på alle 3 dele. Hvis man kun reducerer omkostninger på en af disse
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dele risikerer man at den enkelte del skal reduceres med 20-30%, for at opnå en 10% besparelse,
hvilket nok ikke er realistisk.
En reduktion i havneomkostninger (1) på 10% i alle havne vil resultere i en besparelse på omkring
40-50 DKK per container.
Disse omkostninger er ret stabile og stiger normalt hvert år med stigningen i pristallet i det enkelte
land. Nogle havne tilbyder ret store rabatter ved flere månedlige linjeanløb. Ofte udføres terminalog stevedorearbejdet af private aktører på de enkelte havne men ofte med brug af kraner som er
ejet af havnene. I visse lande afregnes ikke overtid ifm. stevedoring. Det skal bemærkes at nogle
af omkostningerne til stevedoring udgøres af kranleje som reelt er en indtægt for havnene og som
ikke er inkluderet i de ovennævnte havneomkostninger.
Agent- og lokale kontor/bookingomkostninger
Disse omkostninger udgør så lille en del af de totale omkostninger at det ikke er relevant at
overveje at reducere disse alene.
Disse kan enten være baseret på en %-kommission af fragten plus et havneagent beløb eller
faktiske omkostninger ved at drive eget lokalt kontor. I denne rapport er det brugt et faktisk
havneagentbeløb plus ca. 5% af omkostninger som bookingagent/lokalkontor omkostning. I nogle
tilfælde kan kommissionen nå op til 7%.
I nogle havne er der desuden pga. overenskomster med havnearbejderne relativ store
omkostninger i forbindelse med vente- og overtid. Dette kan resultere i mindre fleksibilitet for
rederne.
Containeromkostninger
Disse er bestemt af verdensmarkedet og kan derfor nok kun reduceres ved at optimere på driften.
Og her er potentialet for en mærkbar reduktion af de totale omkostninger nok meget begrænsede
da en 10% besparelse kun bliver omkring 20-30 DKK per container transport.
Der er i beregninger brugt leasing omkostninger plus håndtering, forsikring og
vedligeholdsomkostninger. De er baseret på 45´HCPW containere som kan tage 33 euro paller
præcist som en løstrailer. Disse containere er de mest brugte i europæisk short-sea container
transporter. Priserne er ret faste men man kan opnår mængderabatter og nogle af de faste større
operatører ejer selv en del af containerne. Dette kan reducere omkostningerne ved at man ofte
bruger dem lidt længere tid end leasingfirmaerne men det kræver også et større
kapitalberedskab og giver mindre fleksibilitet. I beregningerne er det forudsat at 10% af
containerne er 45’ kølecontainere. Denne omkostning udgør ca. 10-15% af de samlede
omkostninger.
HQ, forsikring og finansieringsomkostninger
Disse er ikke medregnet da de ikke er offentligt kendte og ofte også dækker over et antal af ruter
eller produkter hvorfor de er svære at dele ud på en specifik rute.
Generelt
Der er i alle scenarier regnet med en belægnings-% på 85 i gennemsnit og fuld sejlplan året rundt
– 52 uger. Som ved alle produktioner med høje faste omkostninger er en høj udnyttelsesgrad af
kapaciteten vigtig og vil alt andet lige også kunne generere pæne indtægter når man har dækket
sine faste omkostninger. I transport er der dog ret store sæsonudsving plus godsunderlaget er
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stærkest op til/i weekenden. Derfor er det ofte svært at opnå en høj kapacitetsudnyttelse på
årsbasis og af samme grund er det svært, specielt på ”tynde niche” ruter, at generere betydelige
overskud.
Man kan fra ovennævnte se at det kan være meget svært at reducere omkostninger inden for
grupperne skibsomkostninger, containeromkostninger og at det ikke giver noget mærkbart
resultat inden for port agency/booking eller havneomkostninger (2). Disse 4 grupper udgør
mellem 42% og 53% af omkostningerne i de 3 scenarier. De to sidste grupper,
havneomkostninger (1) og Stevedoring/Terminal håndtering udgør mellem 47% og 58% af
omkostningerne og umiddelbart vil det synes at der her er det største potentiale for optimering, i
hvert fald ud fra en ren omkostningsniveau betragtning. Men som beskrevet andet steds i
rapporten er der mange interessenter involveret i disse to omkostningsgrupper så der er mange
interessenter at involvere, tage hensyn til og de har måske også reelt forskellige interesser.

4.5 sammenligning af 3 forskellige transportformer
Ovennævnte del af rapporter beskæftiger sig med omkostningerne i forbindelse med 45’ PWHC
container transporter på container/lo-lo skibe. Nedennævnte informationer ser kort på den
kommercielle side og sammenligner 3 transportformer på en transport dør til dør mellem Brande,
Danmark og Helsinki, Finland. De nævnte priser er aktuelle december 2016 markedspriser som
selvfølgelig kan variere en smule alt efter hvor store mængder man transporterer med det enkelte
selskab og også tidspunktet på året. Bemærk at godsmængden i en 45´PWHC container og en
13,6 m løstrailer er den samme i palleenheder.
1. Trailer med ledsaget lastbil/chauffør: ca. DKK 20.000, daglig afgang og en transporttid på 2 –
3 dage
2. 45' PWHC container med container skib: ca. DKK 13.000, 1 ugentlig afgang og en transporttid
på 4 – 5 dage
3. Uledsaget trailer med ro-ro skib: ca. DKK 13.500-14.000, 2 ugentlige afgange og en
transporttid på 3 – 4 dage
I ovennævnte tilfælde bliver transporten med lastbil/chauffør forholdsmæssigt dyrere da den skal
krydse minimum 2 betalingsbroer og bruge en færge. Havde man taget et eksempel fra f.eks.
Portugal til Danmark havde forskellen været mindre på prisen men større (til ulempe for shortsea) på transporttiden. I konkurrencen mellem short-sea og landevejstransporter er det altid
prismæssigt en fordel for short-sea hvis landevejstransporten skal krydse et ”vand” via en betalt
bro, tunnel eller færge.
Som det kan ses er der kun en marginal prisforskel på transport via ro-ro og containerskib men
ro- ro ruten har i dette tilfælde en frekvens fordel. Dette skyldes at ro-ro skibe som oftest sejler
på direkte ruter da det stuvemæssigt er vanskeligt at anløbe mere end 2 (3) havne på en ro-ro
rute og skibene kan sejle hurtigere. Ro-ro skibe betaler desuden forholdsmæssigt højere
havne/skibsomkostninger end container skibe. Containerskibe har også en lavere
omkostningsstruktur end ro-ro skibe pga. større kapacitet men de har modsat omkostninger til
containerudstyr hvor de fleste ro-ro rederier ikke tilbyder eget udstyr og derved sparer både
udstyrsomkostninger og den administrative logistikbyrde/risiko i forbindelse med at have sådant
udstyr.
Da speditørerne bruger egne trailere har de en større frihed ved ro-ro. De kan f.eks. sejle en enhed
fra Aarhus til Helsinki og derefter bruge den fra Helsinki til Tyskland og så finde en last fra
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Tyskland til Aarhus til næste Helsinki oplastning. Herved opnås en optimal udnyttelse af traileren
og man har last og indtægter på alle dele af transportkæden hvor man ellers ville have en risiko
for at skulle sende tomme trailere tilbage til Aarhus hvilket vil gøre det totale økonomiske billede
for speditøren meget dårligere. Desuden ser mange speditører/disponenter short-sea container
operatøren som en personlig konkurrent da ”han” jo i princippet laver speditørens/disponentens
arbejde på en dør-dør basis og kommer til at kende speditørens kunde. Derfor er short-sea
container operatørerne tvunget til at lave aftaler direkte med godskunderne, uden om
speditørerne, i mange tilfælde. Flere ro-ro rederierne har primært speditører som kunder da de
ikke selv tilbyder dør-dør transporter eller har eget udstyr.

4.6 Opsummering
Der kan på denne baggrund fremhæves følgende:
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Der er nok en øvre kapacitetsgrænse for short-sea container transport på ruteniveau som
sættes af skibsstørrelsen som man kan håndteres hurtigt nok i havnene.
Som med alle andre produktionsapparater med høje faste omkostninger kræver også shortsea ruter relativt store godsmængder for at holde omkostningerne per enhed nede. I
beregningerne i denne rapport er forskellen mellem omkostningerne per enhed på den
næsten ”optimale” rute og den realistiske rute omkring 35%. Beregningerne viser også at man
kan optimere indtjeningen/mængderne ved at anløbe én ekstra havn med en begrænset
ekstra omkostning på omkring 8% per enhed.
Konkurrencedygtigheden over for andre transportmåder kan bl.a. ske ved at reducere
omkostningerne. De ”faste” omkostninger plus omkostninger der har en marginal indflydelse
udgør omkring 50% af omkostningerne og følsomhedsberegningerne viser meget
begrænsede muligheder for større forbedringer her. Følsomhedsberegningerne viser
desuden at den største variable omkostningsgruppe, stevedoring og terminaloperation i
havnen, ved en 10% reduktion kan reducere omkostninger per containertransport på havn til
havn delen med omkring 120 DKK. Men den viser også at omkostningerne her består af 3
elementer som er svære at kontrollere og også at de skal kontrolleres i alle havnene på ruten
for at opnå besparelsen. Hvilket er en vanskelig opgave. Den anden større variable
omkostning er havneomkostningerne hvor en 10% reduktion vil betyde en besparelse på
omkring 40-50 DKK pr. containertransport. Konklusionen er, at en 10% besparelse på de
mulige variable omkostninger totalt set vil betyde en besparelse på 160-170 DKK på havn til
havn delen eller ca. 5% af de totale transportomkostninger for en containertransport. Det
relevante spørgsmål er derfor om dette betyder en reel forskel vs landevejstransporterne?
Et forhold man skal være opmærksom på ved at havde mange små omkostningsbesparelser
fordelt på forskellige aktører er, at der kan være en tendens til at besparelserne i form af
omkostningsreduktioner ikke puljes til en samlet prisreduktion for hele transportkæden og der
dermed ikke opnås nogen real konkurrenceforøgelse i forhold til vejtransporten.
Det må således konkluderes at der i meget stort omfang er mere tale om fin-tuning af
eksisterende
transportløsninger
end
decideret
nyskabelse
ved
ovennævnte
besparelsesmuligheder, men måske kan ny teknologi i fremtiden give muligheder for større
besparelser.

5. Transportkøbernes valg af løsninger
Når en transportkøber direkte eller via en transportformidler(speditør) forestår indkøb af en
transport er en række parametre afgørende for valget af løsning. Historisk har det altid heddet, at
prisen er den afgørende parametre. Dette er ikke forkert men langt fra hele sandheden.
Helt grundlæggende vil det ofte være prisen sammen med kvaliteten af logistikken og transporten
(herunder leveringshastigheden) der er afgørende for om der er en reel konkurrence mellem
transportformerne. En lav pris på en transport gør ikke denne til et reelt alternativ såfremt
transporttid (lead time), kvalitet og regularitet i transportløsningen ikke matcher de krav kunden
stiller15. Her kommer bane- og søtransportløsninger ofte til kort over for lastbilen. Denne
udfordring suppleres af, at bane- og søtransportløsninger kræver langt større, som oftest
konsoliderede volumener af gods, sammensat på tværs af en række kunder. Sidstnævnte kan
også gælde for lastbiltransporter, men der er markant forskel mellem at skulle konsolidere hvad
der svarer til en sættevogn/en 45 fods container (lastbilen) og 30-500 af disse (bane, ro-ro,
containerskib).
Det er derfor ikke overraskende, at søtransport-og baneløsninger er blevet forskubbet til
transporter med store volumener og mindre krav til frekvens- og transporttid. Men vores oplevelse
er, at denne forskydning har taget overhånd, og at søtransport (og bane) har en række uudnyttede
potentialer som skal frem i lyset. Nogle skal tages frem fra mørket, andre skal udvikles yderligere.
Den nyligt gennemførte baneanalyse16 viste tydeligt, at udfordringerne er knyttet til konsolidering
af gods, håndtering samt for- og eftertransporter. De samme forhold gør sig gældende for
søtransportløsninger. Ikke dermed sagt, at selve søtransportdelen ikke kan gøres bedre. Men de
største potentialer ligger i de operationer der udføres i havnen og mellem havn og
modtager/afskiber. Det sidste ironisk nok ofte på vej17.
Samtidig er det helt afgørende, at de fysiske udfordringer med flere håndteringer af for- og
eftertransport skal suppleres med de udfordringer der er knyttet til organisation og
dokumenthåndtering.

5.1 Sammenligning af transport mellem Borås, Sverige og Nijmegen,
Holland
Et eksempel på en konkret transport er mellem Borås i Sverige og Nijmegen i Holland udført
henholdsvis som en short sea løsning med en container og en landvejstransport med en standard
13,6 meter trailer. Resultatet af denne sammenligning giver følgende resultat:

15

Dette svarer ikke overens med Lundberg: Godskunders värderinger af faktorer som har betydelse på
transportmarknaden, KTH 2006. Her kommet omkostninger og transporttid ind som 1 og 2 og fleksibilitet som nr. 5. men
til gengæld mangler begrebet ”kvalitet” i undersøgelsen.
16

Mere gods på bane. TBST 2016

17

Det virker stærkt selvmodsigende at en vejløsning som ovenfor roses som effektiv her kan være det modsatte.
Forklaringen er dog, at den internationale transport over en lang distance foregår non stop (fraregnet hvil) og til en lav
kilometertakst. Transporten i tilknytning til den intermodale løsning er derimod en kort transport med meget ventetid ofte
udført i bebyggede omgivelser med trængsel og lav hastighed.
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Omkostninger
Omkostningerne ved de to løsninger er de samme. Den relativ lange afstand i kombination med
to betalingsbroer/færger gør short sea løsningen konkurrencedygtig her. Ved kortere distancer
og uden betalingsbroer, har short sea svært ved at konkurrere.
Lead time
Short sea kan ikke konkurrere lead time (den samlede tid fra bestilling til udlevering). Fleksibilitet
og frekvens er en afgørende konkurrencefaktor (og styrke) for vejtransporten.
Transit tid
Short sea kan ikke konkurrere på transit (transport) tid
Road Transport: Vejtransporten kan gennemføres på 48 timer inkl. de nødvendige hvil for at
overholde køre/hviletids regler.
Short sea: 96 timer fra dør til dør, altså det dobbelte af vejtiden.
Eksternaliteter
Short sea: Mindre CO2udledning, men højere udledning af NOX, SOX og partikler. omend meget
afhængig af brændstoftype. Færre øvrige eksterne omkostninger (støj, trængsel og uheld samt
mindre slid på infrastrukturen).
Administrative belastninger
Short sea løsningen er meget mere kompleks end vejløsningen. Der er mange interessenter
(stakeholders) involveret, forskellige processer og meget bureaukrati (red tape)
Nedenstående viser dokumenthåndteringen ved en konkret transport med henholdsvis en
intermodal transportløsning og en vejtransport.18
Short sea
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Transport med lastbil til udskibningshavn. Chaufføren udsteder en kvittering
Afskiber erklærer at der er tale om en EU forsendelse
Speditøren lægger containerens data I havnedatabasen
Speditøren udsteder et lastedokument til terminalen og oplyser at der er tale om EU gods.
Havneterminalen tjekker dokumentationen for, at der er tale om EU gods
Skibets manifest opdateres af speditøren inklusiv information om status for godset
Skibet udfærdiger de nødvendige IMO FAL dokumenter til forskellige (hollandske)
myndigheder og Rotterdam Havn før afgang (det nationale Single Window system er endnu
ikke trådt i kraft i Holland)
8. Skibet afgiver data til det Nationale Single Window i Danmark før- og efter ankomst til
København samt når skibet afgår
9. Skibet afgiver data til det Nationale Single Window i Sverige før og efter ankomst til
Helsingborg og ved afgang
10. Skibet afgiver data til det Nationale Single Window i Sverige før og efter ankomst til Göteborg
og ved afgang

18

Kilde: Peter Olsen, Danmarks Rederiforening og Unifeeder
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11. Speditøren lægger containerdata I det svenske toldsystem gennem at lægge manifestet i
systemet
12. Speditøren erklærer at containeren har EU status I havnesystemet I Gøteborg
13. Havneterminalen tjekker dokumentationen for at godset har EU status
14. Godset håndteres i terminalen og transporteres med lastbil til modtager. Chaufføreren
udsteder en kvittering
Vejtransport Nijmegen til Borås
1. Chaufføren udsteder et CMR brev,

19

hvorefter transporten kan gennemføres.

Som det fremgår af beskrivelsen, er den søbaserede løsning langt mere kompliceret end
vejløsningen både hvad angår det transportmæssige setup og ikke mindst i forhold til de
administrative processer. Det langt større antal processer, herunder det vertikale skift af
lastebæreren mellem de enkelte transportformer, komplicerer denne transportløsning, og er med
til at drive de samlede omkostninger i vejret. Den større kompleksitet, den længere transittid og
det overhovedet at skulle tænke i en kædesammenhæng skaber en afstand i forhold til denne
løsning. Og når de rent administrative byrder så også er langt mere komplicerede, ja så bliver det
svært at overtale de potentielle kunder til at anvende denne type af løsninger frem for de langt
mere fleksible og ”du kan få dem i alle farver” løsninger. Dette gælder ikke mindst i de relationer
og korridorer hvor vejtrafikløsninger er en reel mulighed. Mere åbent er tingene når søtransporten
har fordele pga. geografi og infrastrukturforhold. Sidstnævnte er især af betydning for de
løsninger, hvor søtransporten giver mulighed for ”at skære et hjørne” sammenlignet med
transportruten på land. Det betyder med andre ord, at der ved en prioritering af indsats bør gås
efter denne type af ruter først.

19

Dokument til brug ved international vejtransport inden for EU
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6. Hvordan fremmes en udvikling med fokus på
overflytning til søtransport?
Traditionelt står søtransport stærkt på markeder hvor fokus er på transport af store volumener
over lange/længere afstand, og hvor der ofte kun er en enkelt modtager. Og naturligvis i tillæg i
de situationer, hvor den eneste reelle infrastruktur der forbinder afsender og modtager er ... vand.
Disse transporter omfatter ofte store volumener af bulk produkter på ”rejser” mellem fx.
Sydamerika og Europa. Her er skibet en unik transportform uden for konkurrence.
Helt omvendt er billedet når fokus flytter til intra-europæiske transporter af forarbejdede produkter.
Som allerede nævnt er konkurrence fra især den internationale lastbil (40 tons sættevognstog
med 13,6 m. trailer og en volumen på ca. 32 paller eller 24- 26 tons) meget stor.
Vejtransportens styrkeposition illustreres meget fint i Figur 6 der er hentet fra EU Statistical
Pocket Book. Figuren viser meget klart at opgjort i ton km. indtager lastbilen en førsteplads
indenfor EU28, dog efterfulgt af søtransporten. Men det fremgår samtidig tydeligt, at væksten i
vejtransport overgår væksten i søtransport. Og at vækst kurven for vejtransport nu peger opad. 20
Banetransporten har i en årrække ligget status quo, hvilket indikerer en manglende reel udvikling
i at overflytte fra vej til denne transportform.21

20

ITD grænsetælling Q2 juli 2017

21

Se evt.: Gods på bane, Trafikstyrelsen feb. 2016. Den stærke vækst i transittrafik på bane gennem Danmark kan især
forklares med bevidste ændringer i ruteføring for allerede eksisterende banetrafik samt det forhold, at der mellem Sverige
og (havne) i Tyskland og Holland er de nødvendige volumener til at løfte en baneløsning.
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EU28 Performance by Mode for Freight Transport
1995 - 2013
billion tonne-kilometres
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Figur 6. Udviklingen i transportarbejdet inden for EU28 for forskellige transportmidler.

Som allerede nævnt er omkostninger og kompleksitet samt behovet for konsolidering en ofte
fremhævet årsag til, at vejtransport vælges frem for andre transportformer. Og så er der ikke
mindst tale om hvilket ”mindset” der er fremherskende når transportformen tilrettelægges.22 Et
markant ryk behøver derfor ikke at være specielt investerings- eller omkostningstungt. Men det
kræver ændringer i måden at anskue transportløsninger på. Og ikke mindst kræver det, at der
blandt speditører, skibsmæglere og andre transportformidlere bliver sat fokus på de muligheder
der er forbundet med vejalternativer.
Omkostningskomponenter i tilknytning til forskellige transportløsninger har allerede været nævnt.
De enkelte elementer bliver opgjort ved at udregne omkostninger for hver transport- eller
omladningsfunktion og så summere disse. Metoden er derfor en traditionel, velfunderet
omkostningsmodel. Men den mangler de tidligere nævnte parametre der omfatter eksempelvis
kvalitet og tid (og faktisk også fleksibilitet, rettidighed mm.). Disse parametre kan ikke
nødvendigvis prissættes direkte, men ud fra en kvalitativ vurdering vil vi søge at pris/værdisætte
deres betydning.
For terminalen gælder, at det er relevant at se på følgende omkostninger: 23

22

Indlæg på ro-ro konference fra: Christopher Pålsson, Lloyds List Ingelligence: Ro-ro market overview.

Behzad Kordnejad: “Evaluation and modelling of Short haul intermodal transport systems”. KTH Sweden 2016 I vores
bearbejdning
23
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Infrastruktur



Afskrivninger
Vedligehold

Håndteringsgrej





Afskrivninger på udstyr
Driftsomkostninger
Vedligeholdelsesomkostninger
Energiforbrug (GHG)

Overhead


Mark up factor

I havne og kombi-terminaler bliver disse omkostninger dækket ved betaling af skibs- og
vareafgifter (havnen) og ved betaling til stevedore og speditører (den fysiske håndtering).
Endelig skal der tillægges administrationsomkostninger (speditør, skibsmægler). Disse kan
specielt ved intermodale løsninger udgøre en synlig procentdel af de samlede omkostninger.
Baseret på Kordnejad24 kan vises, at omkostningerne ved håndtering af en container i en
baneterminal kan reduceres betydeligt (fra 280 SEK til 106 SEK) ved at gå fra traditionel teknologi
i en traditionel terminal til ny teknologi i en miniterminal (p 41). De danske projekt ”Safe Green
Logistics” arbejder på lignende vis med forenkle operationerne (og muliggøre disse på langt flere
fysiske pladser) ved at anvende simpel teknologi knyttet til det rullende materiel. Sådanne
løsninger kan ikke gennemføres alle steder. Men i ovennævnte eksempel kan et skift i håndtering
fra dedikeret personale i terminalen til i dette tilfælde lokoføreren reducere omkostningen fra 269
DKK til 159 DKK. Talmaterialet skal tages med forbehold, men udover selve omkostningen viser
data også, at forskellige håndteringsmetoder kan give markante (omkring 40%)
omkostningsreduktioner (brutto). Så i den intermodale kæde er der behov for nytænkning og ny
teknologi, men også for at bestående processer bliver revurderet. Og at overlade en del af
ansvaret for håndteringen af lastebæreren til fx. chaufføren.
I hvilken udstrækning dette kan ske i havneterminalen er mere usikkert. Men det vil være oplagt
at vurdere hvor det er muligt at sammentænke processer med indhold af transport og håndtering
på en måde der sikrer den mest optimale brug af kapitalapparat og menneskelige ressourcer.

24

Behzad Kordnejad: “Evaluation and modelling of Short haul intermodal transport systems”. KTH Sweden 2016
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7. Et europæiske perspektiv på brug af unimodaleog intermodale løsninger
Valget mellem brug af en uni- eller intermodal transportløsning vil ud over omkostninger og tid
ofte være foruddefineret ud fra afstand.25 Ofte er tommelfingerreglen, at intermodale løsninger
først er konkurrencedygtige på afstande på mellem 300 km og 800 km. 26 Det store spænd kan
dække over hvor mange omladninger der indgår, længden på for- og eftertransport med lastbil
og niveauet på infrastrukturafgifter, herunder på betalingsbroer. Det er derfor vigtigt at gå til valg
af løsning med en vis åbenhed, noget der nok for sjældent sker ved de dagligdags valg. Allerede
på dette indledende punkt i beslutningskæden er de intermodale løsninger derfor ofte bagud ”på
point”.
Dette udgangspunkt betyder derfor, at det er vigtigt at få fokuseret på de områder hvor de
intermodale løsninger kan stå distancen nu og i en periode fremover. Med det sidste menes, at
især vejtransportløsninger i en periode fremover formentlig vil udvikle sig ganske markant med
fokus på autonomi og deraf afledte reduktioner i omkostninger. Derfor er det vigtigt at fokus er på
intermodale løsninger der både nu og fremover vil kunne stå distancen her. For så derefter at
udvikle de intermodale løsninger til at indgå i fremtidens koncepter.
Afvejninger af denne karakter foregår allerede i dag. Men det er vigtigt at kunne fokusere på de
ruter og relationer, hvor de intermodale løsninger reelt kan eller vil kunne stå distancen i
konkurrencen med vejen. Essensen er med andre ord at undgå at skyde med spredehagl men
derimod at definere og fokusere på de områder, hvor ikke mindst søtransporten er et reelt
alternativ til vejen.
Det betyder også, at der i processen fremover må fokuseres på mindst to meget vigtige områder.
Det første område er på et mere overordnet og teoretisk niveau at analyserer og udvikler
søtransportløsningerne og deres konkurrencekraft. Det andet område er at specifikt se på
løsninger og identificerer søtransportens styrker- og svagheder. Herunder hvor der er muligheder
for forbedringer, og hvor disse muligheder ikke findes. Det er derfor vigtigt ikke alene at vurdere
udviklingsmulighederne for søtransporten, men også have stærkt fokus på hvilke udviklingsskridt
vejtransporten vil tage. Her tænker vi ikke mindst på nye drivmidler og forskellige grader af
autonomi for lastbiler. Disse elementer vil kunne rykke afgørende ved lastbilens konkurrenceevne
set i forhold til skibet, og dermed rykke konkurrencefladen mellem sø- og vej i retning mod
lastbilen. Voksende trængsel (ikke mindst skabt af vækst i personbiltrafikken) vil dog kunne
bremse denne udvikling.
Men derudover er det vigtigt at gøre sig en række overvejelser on fremtidens logistikmønstre,
herunder e- handel og andre tiltag der kan skærpe kravene til kort lead time og levering i skarpe
tidsintervaller. Alt sammen noget lastbilen som vist tidligere, langt bedre matcher end intermodale
løsninger baseret på sø- og bane.

25

I mange situationer vil afstand være stærkt korreleret med den samlede omkostning. Men en række mere specifikke
forhold kan være med til at bryde denne relation.
26 26

Behzad Kordnejad: “Evaluation and modelling of Short haul intermodal transport systems”. KTH Sweden 2016 I. p i

45

7.1 Tankesæt og valg af transportløsninger
Som tidligere nævnt er valg at transportløsninger herunder modalitet ikke udelukkende dikteret af
rationelle overvejelser. En række øvrige forhold indgår i dette valg. Helt grundlæggende er det
vigtigt at huske at intermodale, herunder short- sea løsninger, som udgangspunkt fremstår mere
komplicerede end lastbilløsninger. Alene af den grund vil der ofte være en præference for at
vælge en lastbilbaseret løsning. Valg af denne type løsning forenkler processen og sikrer en
ultimativ grad af fleksibilitet. Men sikrer omvendt heller ikke at konsolidering og stordriftsfordele
udfoldes fuldstændigt. Der er derfor et stort behov for at afdække hvor og i hvilke relationer de
intermodale koncepter, herunder ikke mindst søtransporten, allerede står stærkt og har mulighed
for at udvikle sig yderligere. Med at stå stærkt og mulighed for at udvikle sig yderligere menes
især løsninger der besidder en konkurrencekraft af økonomisk og kvalitetsmæssig karakter, der
gør det muligt at konkurrere med lastbilen på mere lige vilkår. Nødvendige ændringer kan
eksempelvis udledes fra det konkrete eksempel af en transport mellem Niejmegen og Borås. Her
viser forhold i tilknytning til kompleks administration og tidsforbrug hvorfor den søbaserede
løsning har mere end svært ved at konkurrere.

7.2 Omkostningerne
eftertransport

i

terminalen

og

udfordringen

med

for-

og

En af de intermodale transportløsningers største udfordringer er knyttet til brug af terminaler og
godshåndteringerne i disse. Der er her tale om et brud i den horisontale transportkæde27
sammenholdt med lastbilløsningen, hvilket skaber omkostninger, forbruger tid og skaber en
usikkerhed i forhold til forsinkelser og brud i det samlede kædeforløb. Dertil kommer, at den
intermodale løsning kræver en for og eftertransport, typisk udført med lastbil. Denne del af
transporten kræver som hovedregel en yderligere håndtering, tidsforbruget vokser og
omkostningerne til netop denne del af transporten er meget høje. Det sidste på grund af meget
vente- og spildtid i kombination med en ikke ubetydelig tomkørsel mellem terminal og kunde. Ikke
mindst på dette område er der en række muligheder for at forbedre sammenhæng og logistisk
setup, og herigennem eksempelvis reducere tomkørsel og i videst muligt omfang transportere
flere containere i den samme transport.28 En vigtig forudsætning for at kunne operere på denne
måde er dog, at der løbende sker en informationsudveksling mellem parterne i transportkæden
med henblik på at udnytte transportmidlerne mest optimalt. Dette kræver, at alle parter anvender
digitale løsninger med en tilstrækkelig grad af åbenhed således at data kan udveksles.
Omkostninger i terminalen opgjort som havne- og vareafgifter, håndteringsomkostninger hos
stevedoren og de omtalte omkostninger til for- og eftertransporten kan derfor bedst reduceres i
et set-up, hvor parterne indgår i et forpligtende samarbejde. Samarbejdet skal have fokus på
gennemtænke de enkelte elementer i kæden. Og derefter gennem en fælles holdning til hvad
det samlede transportprodukt (kæden) skal kunne samt sikre, at ressourcerne bliver arbejdet
sammen for at nå til løsninger, der baserer sig på en samlet optimering. Det betyder, ud over den

27

Fordi godset, eller mere præcist, lastebæreren skal løftes mellem forskellige transportmidler

28

Dette gælder især ved transporter af 20 fods containere og ved brug af modulvogntog en samtidig transport af en 20
og en 40 fods container.
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tankemæssige koordinering, at det er nødvendigt at arbejde på tværs af funktioner i kæden og i
en række situationer erstatte konkurrence med et samarbejde på dele af operationen. Et
samarbejde kan eksempelvis være at bruge havnens eller stevedorens folk på en bredere måde
end tilfældet er nu. Eller som nævnt koordinere for- og eftertransporter med henblik på at reducere
spildtid og få en bedre kapacitetsudnyttelse end tilfældet er nu. Et vigtig værktøj i den forbindelse
kunne være brugen af IT-systemer der ikke nødvendigvis er fælles, men som er koordinerede så
de smidig kan udveksle data og informationer til brug for optimering af transportkæderne.
I den udstrækning tiltag af denne type tiltag kan reducere omkostningerne og få
transportløsningen til at fremstå mere attraktiv, er det samtidig formentlig den sikreste måde at
tiltrække nye kunder på. Og nye kunder er på sigt basis for et større udbud, højere frekvens mv.
Alt sammen gode ingredienser til at styrke den intermodale trafik.
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8.

Konklusion

8.1 EU målsætninger for short sea shipping
EU har en klar strategisk interesse for brugen af short sea shipping til intra-Europæisk transport.
Samtidig er short sea shipping identificeret som et vigtig virkemiddel hvis målsætningen om, at
30% af vejgodstransporterne i 2030 skal skifte til andre transportformer.
Målsætningen fra EU’s side har været, at holde fokus på at bevare short sea shipping sektorens
dynamik og konkurrenceevne samtidig med at miljøet og energieffektiviteten skal forbedres. På
den baggrund er der identificeret følgende 3 hovedindsatsområder:




Støtte til at industrien kan implementere ny teknologi for at overholde nye strammere
miljøkrav
Administrative simplifikationer
Fuld integration af short sea shipping i logistikkæder

EU målsætningen har meget præcist identificeret 3 nøglepunkter der er kritiske for
videreudviklingen af Europæisk short sea shipping. Problemet ligger i de handlinger som er blevet
udmøntet på baggrund af indsatsområderne. Desuagtet relevansen af en mere restriktiv
regulering af miljø- og energiområdet for short sea shipping, så har denne politik ledt til en noget
ensidig forøgelse af omkostningerne for sektoren og dermed en forringelse af konkurrenceevnen
i forholde til de øvrige transportformer herunder primært vejtransporten. Forringelsen i
konkurrenceevnen skyldes, at selvom der som et af de tre hovedindsatsområder giver
implementeringsstøtte til sektoren så opvejer de ikke de samlede stigninger i omkostningerne.
Denne skævvridning af konkurrenceforholdet mellem de forskellige transportmidler kunne
formentlig til en vis grænse havde være udjævnet hvis bl.a. medlemslandene havde ageret på de
to øvrige hovedindsatsområder. Desværre er situationen den, at man tilsyneladende er endt i en
situation hvor byrdedelen for short sea shipping sektoren er forøget samtidig med at der er meget
sparsomme resultater i forhold til administrative simplifikationer og understøttelse af intermodale
logistikkæder.

8.2 Overvurdering af potentialet for overflytning af gods fra vej til sø
Potentialet for overflytning af intra-Europæisk gods fra vejtransport til short sea shipping bliver
ofte fremhævet som en vigtig brik i reduktionen af vejgodstransporten frem mod 2030. Det er til
dels også rigtigt – ud fra en kapacitetsbetragtning.
På trods af kapacitetsproblemer i enkelte af de største Europæiske havne, så er der
overskudskapacitet rundt om i de mindre og mellemstore havne i Europa og med udtagelse af
ganske få flaskehalse er der også masser af overskudskapacitet på havet. Desuden er
shippingbranchen kendetegnet af dygtige operatører som kan agere og er i stand til at kan udnytte
de muligheder der opstår. Dermed er short sea shipping en vigtig del af et intra-Europæisk
transportsystem med masser af overskudskapacitet og dermed potentiale for overflytning af gods
fra vej til sø.
Der er dog en række andre faktorer der er afgørende for om dette potentiale kan udnyttes. Som
udgangspunkt er der kapacitetsoverskud i udbudssiden, men en lang række af begrænsningerne
for at udnytte potentialet ligger i efterspørgslen efter transport. I den forbindelse kan nævnes
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følgende vigtige faktorer der har afgørende indflydelse på mulighederne for at udnytte
overflytningspotentialet.





Geografi og godsstrømme
Konsolidering
(Reduktion af) trængsel på vejnettet
Volatilitet i markedet

Den nordlige del af Europa er kendetegnet ved en relativ lav befolkningstæthed hvilket gør det
endnu sværere at konsolidere godsmængder da både produktion og forbrug er mindre og
samtidig spredt ud over et væsentlig større geografisk areal end i den centrale del af Europa. Så
selvom det umiddelbart kan se ud som om der er et stort potentiale for short sea shipping i f.eks.
Østersøen, så gør den geografiske spredning af godsmængderne det svært at opnå den
nødvendige konsolidering og dermed et volumen der kan bære en short sea shipping løsning.
En af de vigtigste konkurrencefordele ved short sea shipping er prisen. Den forholdsvis lave
enhedspris ved short sea shipping er baseret på stordriftsfordelen. Ved at udnytte kapaciteten
fuldt ud ved at fylde et helt skib med f.eks. 250 trailere eller 500 containere sænkes prisen pr.
transporteret enhed til et konkurrencedygtigt niveau i forhold til vejtransporten. Stordriftsfordelen
er imidlertid også akilleshælen for short sea shipping. For at kunne udnytte skibet fuldt ud og
dermed få den laveste omkostning pr. transporteret enhed er det nødvendigt at konsolidere
godset. Det kræver en helt anden tilgang at konsolidere f.eks. 500 containere en gang hver uge
end at hente en trailer hos en producent og køre den med lastbil direkte til en kunde. Så et er rent
teknisk og organisatorisk at kunne konsolidere de nødvendige antal enheder; et andet er om
godsmængderne i det hele taget er tilstede.
Trængslen på vejnettet i Europa nævnes ofte som en faktor der kan hjælpe med at skubbe gods
fra vej til short sea shipping. I udgangspunktet vil mere trængsel på vejnettet forøge omkostningen
ved vejtransporten og dermed vil short sea shipping kunne opnå en konkurrencefordel. Denne
konkurrencefordel opvejes dog til en vis grad af, at short sea shipping næsten altid er afhængig
af en for- og eftertransport med lastbil. Samtidig er der en række andre tiltag til at reducere
trængslen ved at udnytte vejinfrastrukturen bedre. Det kunne f.eks. være kørselsforbud for
lastbiler i dagtimerne således at de kun kørte om natten når der ikke var anden trafik, afgifter osv.
Disse tiltag vil ikke nødvendigvis medvirke til at presse gods fra vejen over på short sea shipping.
Endelig har short sea markedet i Nordeuropa vist sig at være ekstremt volatil hvor hændelser
som f.eks. EU’s handelssanktioner mod Rusland og BREXIT gør det særdeles risikofuldt for
operatørerne at investere i materiel og løsninger.

8.3 Undervurdering af udfordringerne ved bæredygtige intermodale
transportkæder baseret på søtransport
På trods af, at EU har identificeret fuld integration af short sea shipping i logistikkæder som et
hovedindsatsområde virker det ikke til at havde influeret udviklingen af short sea shipping i EU.
Der mangler i den grad konkrete tiltag til at understøtte dette område. Som det er vist i dette
projekt er de intermodale godstransportkæder baseret på short sea shipping komplicerede med
mange forskellige aktører der hver især ikke nødvendigvis har de samme interesser eller arbejde
i den samme retning. At tror at alle disse aktører vil være i stand til selv at organisere sig, skabe
og optimere en sammenhængende logistikkæde er utopi og det virker som om der er en eklatant
undervurdering af udforingerne ved at skabe nye bæredygtige transportkæder baseret på short
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sea shipping. Det er således i den grad en kritisk mangel på værktøjer til at understøtte
samarbejdet mellem alle aktørerne i intermodale transportkæder, især hvis man ønsker at gå fra
den nuværende langsomme evolutionær udvikling til en decideret revolutionær udvikling
(disruption) hen mod short sea shipping v. 2.0. De nationale Short Sea Promotion Centre må ses
som et kardinalpunkt i denne udvikling.

8.4 Lokalt maksimum i det nuværende marked for short sea shipping
Gennem de sidste 10-15 år har udviklingen i de samlede godsmænger transporteret med short
sea shipping været præget af en meget svag stigning og et mere eller mindre fastlåst rutenet. Der
har med andre ord været tale om en meget langsom evolutionær udvikling hvor forbedringer og
ændringer sker gradvist i små skridt. Man kan drage en udviklingsanalogi hvor man går fra short
sea shipping v. 1.1 til v. 1.15 osv. Man må antage, at der tjenes penge på de eksisterende ruter,
men markedet virker på mange måder fastlåst med en konkurrencesituation hvor der måske
flyttes lidt markedsandele fra tid til anden, men ikke ændres substantielt på situationen. Dermed
virker det som om markedet har indstillet sig i en meget statisk ligevægt. Det er der for så vidt
ikke noget i vejen med, men ved den slags ligevægt er det altid relevant at overveje om der er
tale om et lokalt maksimum. Med det menes, at der i den nuværende situation er fundet en
ligevægt som ikke umiddelbart kan forbedres og der derfor ikke sker de store ændringer.
Spørgsmålet er så om man ved at ”reorganisere” markedet kan flytte sig til en ny
ligevægtssituation hvor man i endnu højere grad kan udnytte potentialet i short sea shipping.
Short sea shipping især på nord/syd transporterne har måske nået et mætnings punkt hvor det
på den korte bane er svært at få øje på nye markeder. På sigt kan en ændret produktionsstruktur
med en grad af såkaldt tilbageflytning af asiatisk produktion til det sydlige og østlige Europa dog
betyde, at behovet for short sea løsninger øges, men det afhænger i høj grad af hvilke geografiske
regioner i Europa som produktionen flyttes tilbage til.
Feedermarkedet er meget statisk, men som tidligere nævnt kan krav til større brug af alternativer
til vej samt indgåede aftaler mellem deepsea- og feederrederier betyder, at der på flere områder
kan være tale om konkurrencedygtige løsninger. Den store konsolidering af containere på deep
sea skibet giver også i højere grad mulighed for at opnå en tilstrækkelig volumen på feederskibet
og en del af de 80.000-90.000 containere der går vi Padborg kunne muligvis løftes over på en
feederløsning.

8.5 Aktørenes indstilling til samarbejde
I løbet af projektet har der været afholdt en række møder og seminarer med et bredt udsnit af de
forskellige aktører i de intermodale transportkæder29. Fælles for alle disse møder har været en
meget enstemmig positiv tilgang til samarbejde. Der er tilsyneladende således en udbredt vilje
blandt alle aktørerne til at forsøge at udvikle forretningsområdet i fællesskab – hvilket er en
grundforudsætning hvis de intermodale transportkæder skal udvikles til det næste niveau.

29

En del af disse møder har være i forbindelse med det danske Short Sea Promotion Center
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9. Anbefalinger
Som tidligere nævnt har kerneaktiviteten i projektet ”Omkostninger i godstransportkæder” været
at afdække de enkelte omkostningselementer i en transportkæde for henholdsvis vejtransport og
en intermodal søtransportløsning. Dette med fokus på at beskrive og forstå disse bedre med
henblik på at styrke søtransportens konkurrencemuligheder. Projektet har med andre ord både
afdækket konkurrencesituationen og samtidig underbygget en kritisk gennemgang af
omkostningselementerne og deres fordeling hos de enkelte aktører. Denne gennemgang har
resulteret i de nedenstående anbefalinger til hvorledes de intermodale søtransportløsninger kan
styrkes og videreudvikles.

9.1 Pres på EU’s medlemslande for administrative lettelser
Det er åbenlyst, at der er et stort potentiale for at forbedre rammevilkårene for de intermodale
transportløsninger ved at få gennemført administrative lettelser for short sea shipping i EU. Dette
er ikke et område hvor Danmark kan gå enegang, det kan kun løses på Europæisk niveau. Derfor
er anbefalingen i forbindelse med dette projekt også at der lægges et vedvarende pres på EU’s
medlemslande for at løse denne problemstilling.

9.2 Udvikling af værktøjer
Som et resultat af de møder og seminarer der har været afhold i løbet af projektet er det blevet
klart, at der er en gennemgående villighed til at indgå i samarbejder for at udvikle den danske
short sea shipping. Så alt tyder på, at viljen er tilstede, men der mangler i den grad værktøjer til
at understøtte og udvikle samarbejdet. På den baggrund har projektet identificeret en række
værktøjer som vil kunne være nyttige i processen:




Markedsmodeller
Scenarie- og disruptionmodeller
Samarbejdsmodeller

De forskellige typer af modeller er kort beskrevet herunder.
Markedsmodeller
Hvis kapacitetspotentialet ved short sea shipping skal kunne udnyttes er det afgørende at
godstransportmarkedet enten efterspørger de løsninger der udbydes (push-udvikling) eller
efterspørger nye løsninger (pull-udvikling). Fælles for begge typer af udvikling er, at de kræver
en detaljeret markedsforståelse. Denne forståelse kan være særdeles svær at opnå for den
enkelte aktør, og der er således et klart behov for at udvikle fælles modeller til forståelse af short
sea shipping markedet. Disse modeller kan bygges på en kombination af international statistik,
viden om transportsystemet og ikke mindst aktørernes markedsforståelse.
Scenarie- og disruptionmodeller
Både Markedsmodeller og Scenarie- og disruptionmodeller kan understøtte en yderligere
optimering af den nuværende og fremtidige markedssituation (evolutionær udvikling) for short sea
shipping. Modellerne kan danne grundlag for scenarieudvikling hvor konsekvenserne af
forskellige udvikling i f.eks. bunkerpriser og godsmængder kan modelleres. Dette kan give vital
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viden om robustheden i short sea shipping markedet og er særdeles anvendelige f.eks. i
forbindelse med investeringer i infrastruktur og materiel.
Modellerne kan samtidig danne grundlag for en helt anden type af modeller, nemlig revolutionær
udviklings model (disruption) hvor helle markedet forsøges nytænkt. Denne type modeller vil
kunne give en indikation af, om short sea shipping markedet i dag befinder sig fastlåst situation
med begrænsede udviklingsmuligheder og hvor følsomt (volatil) markedet vil være over for
ændringer.
Samarbejdsmodeller
Alene antallet af forskellige aktører i de intermodale transportkæder giver en indikation om
udfordringen ved at samarbejde. Så på trods af en udbredt vilje til at indgå i samarbejde mangler
der i den grad værktøjer til at understøtte samarbejdet. Dette er også af EU identificeret som et
hovedindsatsområde til fremme af short sea shipping, om end det har været svært at finde nogen
resultater af denne indsats. Omvendt er det et område hvor det vil give mening med en national
indsats som i givet fald vil kunne lede til en konkurrencemæssig fordel på short sea shipping
markedet. Noget af det der i den forbindelse mangler modeller for og værktøjer til er hvorledes
man i transportkæder med så mange forskellige aktører spreder risikoen og fordeler profitten. Der
eksistere en række videnskabelige tilgange til denne type af samarbejdsrelationer som man vil
kunne udnytte bl.a. inden for spilteori.

9.3 Den intermodale innovations facilitator
En af de vigtigste konklusioner på projektet har været den udbredte villighed til samarbejde der
har været blandt de forskellige aktører i de intermodale transportkæder. Som nævnt ovenfor er
der dels et behov for en række værktøjer til at understøtte denne type af samarbejde, men der er
i allerhøjeste grad også brug for nogle rammer hvori samarbejdet kan foregå.
Udvikling, brug og formidling af resultater fra Markedsmodeller, Samarbejdsmodeller, Scenarieog disruptionmodeller, kræver et langt stykke hen af vejen nogle specialiseret fagligheder som
ikke nødvendigvis er til stede hos nogle af aktørerne i de intermodale transportkæder. Der er
således brug for viden og evne til at udvikle, køre og tolke disse modeller.
Samtidig vil et samarbejde mellem så mange forskellige aktører kræve en uvildig styring af selve
processen for at kunne fungere. Det er derfor en helt klar anbefaling at der forsøges at etablere
det der kan kaldes den intermodale innovations facilitator.
Facilitatorens rolle vil være at tilvejebringe viden ved at benytte forskellige typer af modeller og
analyser samtidig med at facilitere samarbejdet mellem aktørerne. Det er vigtigt at facilitatoren
opfylder en række forudsætninger for at kunne fungere bl.a.:




Være accepteret af alle aktører i transportkæden
Kunne agere neutralt
Selv havde (eller havde adgang til) den fornødne faglige indsigt herunder;
 Udvikling og kørsel af markeds- og scenariemodeller
 Tolkning af resultater fra markeds- og scenariemodeller
 Udformning, opbygning og implementering af samarbejdsmodeller

En intermodale innovations facilitator vil kunne findes en række forskellige steder såsom:
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Universiteter






Offentlige myndigheder
Organisationer
Konsulenter og private virksomheder
Blandt aktørerne selv

Universiteter har en lang tradition for at levere neutral forskningsbaseret viden og rådgivning på
indenfor alle de aspekter som der kræves af en intermodal innovations facilitator.
Offentlige myndigheder vil i nogle tilfælde kunne udfylde rollen som intermodal innovations
facilitator, lidt afhængig af den aktuelle faglige kontekst.
Organisationer kan ofte varetage en specifikt interesse eller faggruppe som kan vanskeligøre den
neutrale ageren som kræves af en intermodal innovations facilitator. En oplagt undtagelse herfra
er de nationale Short Sea Promotion Centers (SPC) som netop arbejder på at fremme short sea
shipping og intermodalitet ved at samle aktørerne på tværs af branchen. At kombinere disse
nationale SCP med den viden og ressourcer der kræves af en intermodal innovations facilitator
kunne være en vigtig brik i at udmønte udviklingspotentialet for short sea shopping.
Forskellige konsulenter og private virksomheder vil formentlig – hvis det efterspørges - kunne
levere en ydelse som intermodal innovations facilitator.
Aktørerne i en intermodale transportkæde vil selvfølgelig også kunne udpege en af dem selv som
intermodal innovations facilitator – om end det stadig kræver at de nødvendige forudsætninger er
tilstede.
Hvor præcis den intermodale innovations facilitator kommer fra er mindre vigtigt end at
facilitatoren besidder de fornødne kvalifikationer og faglige indsigt.
Ud over de to tidligere nævnte anbefalinger (Pres på EU’s medlemslande for administrative
lettelser og Udvikling af værktøjer) vil den intermodale innovations facilitator umiddelbart kunne
gå ind i en række øvrige konkrete problemstillinger og opgaver. Herunder er listet nogle konkrete
forslag som vurderes relevante og som kan virke som inspiration til aktiviteter hvor den
intermodale innovations facilitator kunne spille en vigtig rolle.
Udvikling af IT redskaber
Udføre projekt med støtte til udvikling af IT redskaber som kan forbedre den interne udveksling
af information/dokumentation mellem aktører som havne, terminaler, rederier, vognmænd og det
offentlige.
Samlet markedsføring af intermodale løsninger
Udbrede short sea budskabet på en struktureret og vedvarende måde til transportkøbere og
speditører.
Udvidelse af feedermarkedet
Oprette arbejdsgruppe med relevante deep sea- og feeder rederier og speditører for at analysere
mulighederne for at indsætte hurtigere feeder forbindelser som kan overtage noget af den
containerfeeder mængde der i dag krydser Padborg grænsen på lastbil.
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Terminaler
Oprette arbejdsgrupper i f.eks. Aarhus, Fredericia, Esbjerg og København mellem terminaler,
rederier og vognmænd for analysere behovet og mulighederne i at udvide åbningstider på
terminalerne og overveje samarbejde om fælles container/ro-ro terminaler.
Analyse af afregningsstruktur
Analysere nuværende afregningsstruktur i danske havne, med havneoperatører og fagforeninger
med fokus på om der er en ide i at belønner ”korte og effektive” anløb. Arbejdsgruppe kunne
havde deltagere fra f.eks. Danske Havne, Danske Rederier, Danske Havnevirksomheder og
Danske Skibsmæglere.
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