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Tirsdag 11.09.2018

“Optimalisering av nedstrøms logistikk – FOR –
sjømatnæringen”

Stikkord:
- Økt verdiskapning
- Økt verdikjedekontroll
- Økt lokal styring – av næringen selv
- Økt bruk av jernbane – direkte til markedene



Pole Position Logistics AS
Pole Position Logistics AS – hovedkontor i Longyearbyen, 
Svalbard

Pole Position Logistics Narvik AS – kontor i Narvik

Eierskap - SNSK 75,0%

TA 12,5%

LH 12,5%

Kunder Svalbard:

• ca. 200 skipsanløp pr år

• Nordpolen – ekspedisjoner bl. a russiske forsvaret

• General cargo

• Store Norske

Kunder Narvik: Shipping-kunder til/fra Svalbard

Narvik Havn, Futurum, Sintef Nord mv

«Bas» – industri som oppdrettsnæring – Supply 
Chain Management

Pole Position Logistics tilbyr komplette løsninger basert på 
kundens behov og setter det inn i et egenutviklet 
informasjonssystem 

som gir bedre oversikt og kontroll, uavhengig av hvilke 
transportører og transportmetoder som benyttes.



Dagens logistikk

ARE/NRE via Oslo 
til kontinentet

1. Dagens logistikk er basert på et konsept utarbeidet for 
dagligvare-grossistene, der grossistlast blir kjørt med tog via 
Sverige til Narvik – for så å distribueres til hele n-n nord for 
Saltfjellet  

2. Sørvendt last routes også innom Oslo, og nyttiggjør seg av 
ledig bilkapasitet som har oppstått tom etter levering fra 
europeiske produsenter

Denne logistikken er bare i liten grad tilpasset sjømatnæringen, 
som taper både tid og penger på nåværende organisering.



Sjømatnæringens
behov

- nær fremtid

Sjømatnæringen har prognoser for å øke sin produksjon i vårt 
område (Steigen til Kirkenes) fra dagens 400.000 t til innpå 
2.000.000 tonn i 2050

Dagens løsning ivaretar ikke det behov næringen har for å nå 
markedene i Europa, USA/Canada og Asia, selv ikke med dagens 
produksjonstall!

Næringen i vårt område er avhengig av å få etablert:

1. Flyfrakt direkte til Kina, Japan og USA – fra Evenes
2. Direkte jernbane fra Narvik til Europa



Flyfrakt - Prosjektets oppgaver

• Hovedaktivitet 1 (HA1)

• Avklare ulike krav, leveringsbetingelser og logistikkløsninger – søke partnere

• HA 2/HA 3

Retningsbalanse inn til Evenes fra Østen– hva er mulig?

o Cargo - leveringsbetingelser

o Pax

o Myndigheter Kina

• HA 4

o Konkludere Go – No Go

o Hvis Go – få etablert nødvendig infrastruktur på Evenes – oppstart asap



AVINOR og fokus på Logistikkforbedringer

- Lange distanser med bil – og banetransporter fra NN kombiners med fly fra Osl
- Avinor har fokus på logistikkforbedring ut fra Osl, og ser bort fra utvikling av de 

flyplasser som har større nærhet til slakteri

- Knutepunktet må etableres nærmest mulig produksjonen..!! –og ikke der det 
bestemmes politisk…





Flyselskap har bekreftet at både MD11 og B777F kan
lande og ta av UTEN restriksjoner på Evenes
- Og fly over Russland …
-

Aktuelle flyselskap –
der samtlige har 
rettigheter over 

Russland :

Lufthansa, Hainan 
Airlines, China 

Southern Airlines

Foreslått routing

München/Frankfurt –
Evenes –

Shanghai –
München/Frankfurt

B777 – combi 
PAX/Cargo

Kapasitet 40 tonn

•Oppstart sommer 2019

•Vi venter nå på fisken og
jobber med den 
økonomiske biten..



Direktetog Narvik - Europa :

Etablere et konkurransedyktig

jernbanetilbud

basert på sjømatnæringens

behov

1

Reduksjon I fremføringstid,

Bedre forutsigbarhet

Andre kundegrupper?

Oppgradering av nedstømslogistikk

- Annen rolle for de store samlasterne

- I større grad enn I dag levering til sluttkunder

• Fly - Raskere ankomst med direktetog til Europa vil
gi tilgang til flyavganger fra f.eks Frankfurt/schipool
– som vi ikke har dag



Ledetider Italia

Bil fra Stokmarknes Bil/Tog fra Narvik – direkte til 
Italia

Avgang Mandag kl. 17:00 Avgang Mandag kl. 17:00

Ankomst Milano Fredag kl. 23:00 Avgang Narvik Mandag kl. 22:40

Ankomst Trelleborg onsdag kl. 
02:00

Ferge Trelleborg – Lübeck 
Onsdag kl. 10:00

Verona Shuttle Torsdag kl. 12:00

(Avstand Verona- Milano er 160 
km etter veien)



Ledetider Boulogne sur 
Meer

Bil/bane ARE fra 
Stokmarknes 

Bil/Tog fra Narvik direkte

Avgang Stokmarknes 
Mandag kl. 19:00

Avgang Stokmarknes 
Mandag kl. 17:00

Avgang Narvik tirsdag 
kl.01:00

Avgang Narvik Mandag kl. 
22:40

Lossing Oslo Onsdag morgen 
kl - 08:00

Ankomst Malmø tirsdag kl. 
23:00

Kjøring BsM – ankomst m 1 
sjåfør fredag morgen?

Malmø – Antwerpen –
onsdag kl. 23:00

BsM – torsdag morgen



Hva nå?

1. Døgnåpen toll Bjørnfjell er et must – og næringen vil sammen 
med gode politikere jobbe frem en forståelse av at dette er 
både  samfunns-og bedriftsøkonomisk lønnsomt
• Vil kunne gi 18 nye statlige arbeidsplasser som vil skape 

bedre konkurransekraft for sjømatnæringen og bedre 
service for all eksport denne vegen.

2. Spor - tildeling Jernbaneverket fra 01.07.2019
3. Første tog går 02.07.2019
4. Retningsbalansen i ferd med å nå akseptabelt nivå

Sjømatnæringen er i førersetet hva angår nye og 
mer effektive logistikkløsninger 


