
Åpningsslide



 Etablert i 1867 av 
kjøpmann Lars Meyer. 

 1987 - de ansatte kjøper
bedriften og kaller den 
Meyership.

MEYERSHIP –
LITT OM BAKGRUNNEN



 Gode nettverk - som kan tilby gode 
transportløsninger til alle verdens 
destinasjoner

 Fremtidsrettet og miljøbevisst

 Første i landsdelen til å ta i bruk intermodale løsninger





 Den nye Helgelandsterminalen

 En av Norges mest effektive intermodale terminaler 

 Huser elitelagene i norsk og internasjonal            
logistikkvirksomhet 

 Plassert helt inntil jernbanen - effektiv omlasting - senker 
last-mile kostnadene fra bane til terminal med hele 70 
prosent. 

 Ved at flere konkurrerende aktører også kan dele på plassen i 
lastbærerne, har vi fått til en samlet besparelse på mange 
millioner kroner i året.



 Øker trafikksikkerheten

 70 prosent reduksjon av karbondioksid

 Sparer vegnettet for flere tusen vogntog i året

 Vi ønsker å korte ned transporttiden

 Reduserer klimautslipp



 På kort tid har jernbanetransporten til og fra 
den nye terminalen økt med rundt 30 %.

 Når vi sammen med samlastere, togoperatør og 
næringsliv har fått til høyere frekvens, vil vi også få 
om bord store mengder laks på togene. Laks som i 
dag sendes med bil fra fire slakterier i Helgeland 
og Salten.

 Rana og Helgeland har mye industri.
Mye sendes både med båt, tog og på veg.
Vårt klare mål er at mest mulig av landbasert 
transport skal gå på bane, også industrigodset. 



 Samarbeid mellom terminaler, logistikknæring 
og Nordland fylkeskommune. 

 Fra 2016 til 2018 konverterte vi 2500 TEU fra lastebil til bane.



 Utvikle logistikkmuligheter

 Integrere transportknutepunkter



 Industri på bane 



 Til 2022 er målet å ha flyttet 7500 TEU til bane.

 Redusere kjøretidene

 Redusere klima- og miljøutslipp

 Øke trafikksikkerheten
 Redusere transportkostnader
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