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Harald M. Hjelle – litt om meg

• Professor i transportøkonomi
• Samfunnsøkonom fra UiO i 1989
• Doktorgrad fra NTNU i 2003
• Forsker på Transportøkonomisk Institutt 1987-1992
• Jobbet ved MRDH/Høgskolen i Molde – og for Møreforsking 

siden 1992
• Undervist i samfunnsøkonomi, miljøøkonomi, 

transportøkonomi og logistikk
• Forsket på ulike temaer innen transportøkonomi og 

logistikk – og i de senere år mest om miljøeffekter av 
godstransport

• Har hatt ulike administrative verv: Instituttleder, prorektor, 
viserektor for forskning, studieleder – og er nå leder av 
doktorprogrammet i logistikk

• Noen styreverv – mest innen forskningsinstitusjoner
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• Nesten alle 
klær du kjøper
i Storgata har
vært på en
lang reise

• I de fleste
tilfeller en
sjøreise

Foto: Colourbox
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• For 50-60 år siden var 
mange klær laget
lokalt – delvis her i
Romsdal

• Globalisering har gjort
at nå kommer klærne
fra land som Kina, 
Vietnam, India og
Bangladesh 

• Men også Øst-Europa

Foto: Colourbox
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• Bærekraftsfokus har i stor
grad knyttet seg til sosiale
forhold og lokal forurensing i
produksjonsland

• Til en viss grad har
industrien tatt dette inn 
over seg

• Det finnes i alle fall 
målsettinger om dette hos
store aktører som H&M, 
Voice og Zara (CSR-policy)

• Blant annet er det blitt noe
bedre transparens – du kan
finne navnet på
produsentene på
hjemmesidene deres



Foto: 2ser.com

• Det vi ikke finner i CSR-
ærklæringene hos disse
aktørene er mye om 
miljøeffektene av logistikken

• Disse klærne produseres
10-20 000 kilometer unna
oss og må derfor gjennom
en lang reise

• Andre bransjer er mer
opptatt av å gjøre
logistikken mer miljøvennlig
• Ikea (møbel/interiør)
• Jula (DIY)
• Asko (dagligvarer)
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• Thermo-tilhengere settes på togvogner 
(kapasitet: 77 tilhengere per tog)
• Fra Askos lager i Trondheim til Fauske med 

dagligvarer. Derfra til butikk med bil.
• Så sendes tilhengerne sørover med fisk 

(fra NovaSea og Mowi)– til Oslo
• Trailerne vaskes så og fylles på nytt med 

dagligvarer som skal fra Oslo til Trondheim

• Miljøeffekt (ref. Asko):
• Reduserte CO2-utslipp 75% 

(på tross av dieseltog på Nordlandsbanen)
• Full-lastede tog vil kunne fjerne 13 000 

lastebiler fra veien årlig mellom Trondheim 
og Fauske

• Asko-ambisjon: Null-utslipp – hydrogentog?

Case Asko Nordlandsbanen – flytter gods fra vei til 
jernbane – og balanserer transportstrømmer!





Tilbake til klesbransjen

Hvordan reiser ei bukse
produsert i Kina til
butikken i Molde?

Foto: Colourbox



Tilbake til klesbransjen

Hvordan reiser ei bukse
produsert i Kina til
butikken i Molde?

1. I fabrikken pakkes buksene i kasser
– som igjen pakkes i store containere

2. Containeren sendes med bil til havna i
Shanghai

3. Lastes ombord i ett av verdens største
skip – som bruker 4-5 uker på reisen via 
Suezkanalen til Rotterdam

4. Her losses containeren – og reiser videre
med bil, tog eller skip til Skandinavia

5. På et norsk/skandinavisk hovedlager
tømmes containeren

6. Buksene fra Kina kombineres med jakker
fra Bangladesh og topper fra Bulgaria –
og lastes inn biler som kjører ut til
butikken i Molde

Foto: Colourbox



Hvor miljøvennlig
er denne
transport-kjeden?

• 90% av transporten
skjer oftest med skip

• Resten med 
• Lastebil
• Eller tog
• Eller skip

• Spiller det noen rolle
hvilke valg importøren
av buksene gjør?

Foto: Colourbox



Hvilke valg påvirker
transport-kjedens
miljøegenskaper?

• Strategiske valg
• Valg av

produksjonssted –
og dermed
transportdistanse

• Valg av
transportmiddel

• Servicegrad
• Lagerstrategi

• Operative valg
• Hastighet
• Fyllingsgrad

Foto: Colourbox



Er sjøfarten miljøvennlig?

Foto: Colourbox



Er sjøfarten miljøvennlig?

• Ja,  når vi ser på CO2-utslipp er 
sjøfarten ofte best

• Men ikke alltid
• Ikke for RoRo (store ferger)
• Ikke hvis skipet går raskt
• Ikke hvis skipet er veldig lite
• Ikke hvis man ikke fyller skipet

godt



Er sjøfarten miljøvennlig?

Hva så med andre utslipp?
Svovel
– her har sjøfarten blitt mye
bedre de siste årene!



Er sjøfarten miljøvennlig?

Hva så med andre utslipp?

NOx 
– her blir sjøfarten
gradvis bedre, men 
det tar tid…



Tilbake til vårt eksempel

Hva kunne vært
gjort annerledes
for å spare 
miljøet?

Alternativ 1:
Flytte produksjonen til
Bulgaria?
• Utslippene av CO2 vil bli

redusert med 1/3, selv
om transporten går
med bil hele veien

• Med tog fra Bulgaria 
blir reduksjonen ca. 2/3

Foto: Colourbox



Tilbake til vårt eksempel

Hva kunne vært
gjort annerledes
for å spare 
miljøet?

Alternativ 2:
Redusere hastigheten på
skipene fra Shanghai til
Rotterdam fra 15 til 12 knop 
kan kutte utslippene med 
nærmere 50 prosent

… utgjør en uke ekstra
seilingstid

Hastigheten på skipene er 
veldig avgjørende for 
utslippene

Foto: Colourbox



Tilbake til vårt eksempel

Hva kunne vært
gjort annerledes
for å spare 
miljøet?

Alternativ 3:
Benytte jernbane fra
Rotterdam til Åndalsnes
• Utslippene av CO2 ville

blitt redusert med ca. 
20%

NB! Biltransporten fra
Rotterdam til Molde utgjør
bare 9% av distansen, men 
hele 55% av CO2-utslippet

Foto: Colourbox



Men vårt standard-eksempel er 
ikke det verste: 

Hva om importøren
og kundene har det 
travelt?

Om det haster litt: Bruke tog 
fra Kina til Europa i stedet –
sparer 2-3 uker – men 2-3 
ganger så høye utslipp pga. 
kullkraft

Flere grunner til at det av og
til blir travelt
• Motene skifter raskt
• Kundene krever å være

først/tidlig ute
• Produksjonen er 

forsinket – og ny sesong
begynner snart

Foto: Colourbox



Men vårt standard-eksempel er 
ikke det verste: 

Hva om importøren
og kundene har det 
travelt?

Om det haster mye: Bruke
fly fra Kina til Europa i
stedet – sparer 4-5 uker –
men 50 ganger så høye
utslipp!

Flere grunner til at det av og
til blir travelt
• Motene skifter raskt
• Kundene krever å være

først/tidlig ute
• Produksjonen er 

forsinket – og ny sesong
begynner snart

Foto: Colourbox



Slik er situasjonen nå – men 
mye er i endring – også innen
logistikken

• Klima-endringene gjør at all 
transport må bli nullutslipp

• Lastebiler kan bli elektrifisert om 
ikke lenge

• Tog som går på diesel kan bytte til
grønt hydrogen?

• Skip kan gå på strøm på korte
distanser – kanskje hydrogen, 
ammoniakk, biodrivstoff på lengre
strekninger

• Tilgangen på grønne drivstoff blir
den største utfordringen

• Uansett vil mindre transport (volum
og reiseveg) være best for miljøet

Foto: Colourbox
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LCA of Kenyan roses vs
Dutch roses for UK market
1. Background

• LCA – Life Cycle Assessment
• Qantify all resources used and emissions to the environment from the production

of a commodity – in the this case the functional unit is 12 000 cut rose stems

• Relevant managerial problem: 
• Need to import cut rose stems for the UK market

• Two alternative sourcing alternatives: 
Oserian/Kenya or Hook/Holland

• Roses are highly perishable, air transport is needed from Kenya

• Which has the biggest footprint?

Source: Williams (2007), Cranfield University
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Ekstramateriale
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Crossdocking in China
The SeaConAZ-project

Manufacturer #1

Manufacturer #3

Manufacturer #4

Manufacturer #2
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SeaConAZ project

The business-as-usual (BAU) concept
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The SeaConAZ concept


