
Melkerampa 

Erfaringen fra en av 
aktørene i Mathallen Oslo 



Kort om   
- Melkerampa er et heleid 

datterselskap av TINE, med eget 
regnskap 

- Samvirkebedrift eid av rundt 14’000 
melkeprodusenter 

- Hvorfor samvirke? 

- TINEs plikter 

 

 

 

 



Meierienes Detaljhandel 

- TINE har solgt sine egne produkter i 
egne utsalg siden 1928 

- Alle meieriene hadde eget utsalg og 
Meierienes Detaljhandel hadde sin topp 
med 1200 ansatte i 1959 

- Nordmenns handlemønster endret seg 
- I 1974 var det 94 utsalg og i 1997 

avviklet man de siste utsalgene 
- Strategisk viktig å være synlig 

 
 

 
 

 



Hvorfor Melkerampa? 

- Oppbevaringsplass 

- Samlingsted 

- Et sted for å utveksle kunnskap og 
informasjon 

- Ett nasjonalt kulturminne 

- Hele Norge kjenner til hva en 
melkerampe er 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Dette er Melkerampa  

- Syv ansatte / 6,2 årsverk 

- Designet av SDG og  

     Inne Design 

- TINEs meierispesialiteter 

- Vellagrede «diamanter» 

- Småskalaprodusenter 

- Komplimentære produkt 

- Tradisjonsmatkjøkken 

 

 

 



Melkerampas erfaringer 

 

- Mathallens eiere 
• Fantastisk bygg 

• Moderne løsninger 

• Ryddige prosesser  

• Flink å sette sammen aktører 

• Holder aktørene samlet igjennom 
markedsrådet 

• Vekket en «glemt» bydel 

 

 

 

 

 



Melkerampas erfaringer 

 

- Mathallens aktører 

• Godt samarbeid seg i mellom 

• Store synergier 

• Drar i samme retning 

• Bra bidrag til det matfaglige miljøet 
i Oslo (og kanskje Norge) 

• Flinke til å skape blest 

 

 

 

 

 

 

 



Melkerampas erfaringer 

 

- Økonomi 
• Ulike konsepter, ulik omsetning 

• Reaksjoner på pris 

• Masse besøk VS færre besøkende 

• Snittsalg 

• Moms/MVA 

• By på seg selv og produktene sine 

 

 

 

 

 

 



Melkerampas erfaringer 

 

- Vårt konsept 

• Fylt «rampa» med innhold 

• Knyttet sterkere bånd til produsenter 

• Avkreftet myter og kommunisert fakta 

• Evaluert TINEs interne systemer 

• Gjort oss opp gode erfaringer 

• Melkerampa II 

 

 

 

 

 

 



Ønskeliste Mathallen Trondhjem 

 

• «Alle» må kunne bruke den 

• Mathallen bør ha møtelokaler 

• Hoteller i nærheten 

• Gjerne over ett plan 

• Flere innganger 

• Ikke glemme behovene til aktørene 

 

 

 

 

 

 

 



Ønskeliste Mathallen Trondhjem 

 

• Mangfold 

• Løfte hverandre frem 

• Ryddige forhold 

• God ventilering og mye luft 

• Støyreduserende tiltak 

• Gode renovasjonsløsninger 

• Nok lagringsplass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Også må man huske på… 

 

• Matvarebransjen sesongsvinger 
• Mange mennesker, mange hensyn 
• Norsk lovgivning er streng 

• Mattilsynet 
• Næringsetaten 
• Arbeidstilsynet 

• Demokrati er en utfordring 
• Det vil komme uforutsette utgifter 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

Å skape og levere gode og sunnere 

norske matopplevelser handler om 

mer enn produkter. Det handler om 

lange og gode tradisjoner som skal 

ivaretas og videreforedles på en 

trygg, innovative og verdiskapende 

måte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Takk for meg 

Øyvind Skogsholm Hansen 

Mobil: 41470980 

Mail: osh@tine.no 


