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Kombinerte transporter og Systemtog – kollektivtransport 

for gods på offentlig infrastruktur

 Våre tog erstatter mer enn 600.000 

lastebilturer på 500 km.

 91% levert innenfor 15 minutter i 2012.

 Over 50 % markedsandel på 

hovedstrekningene i Norge. 450 meters 

tog.

 Snittfart 70 km/t.

 Høy frekvens.

 To strekninger i Sverige - deleid

datterselskap Real Rail AB.

 Systemtog til industrikunder og Forsvaret.
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Det er ikke noe annet land i Europa hvor kommersiell 

godstransport på bane har en tilsvarende rolle som i Norge

Hva kjennetegner kundene i Norge?

 70-80 % av de store transportørenes volumer har de siste årene gått 

på tog.

 Kunden har tilpasset sine strukturer for bruk av bane.

 Bane utgjør grunnstrukturen.

 CargoNet sitt transportkonsept på bane retter seg inn mot transporter 

som tradisjonelt går på vei – stykkgods og partilast.

Det går flere 

containere på 

jernbane i Norge enn 

i Frankrike.

Noen kunder:

Land TEU 2009

Tyskland 2554000

England 1348050

Italia 918910

Sverige 640100

Norge 600000

Frankerike 591730

Belgia 543910

Østerike 468210

Sveits 440000

Finland 109000

http://www.dhl.no/publish/no/no.high.html
http://www.dhl.no/publish/no/no.high.html
http://www.tollpost.no/index.php?lang=no
http://www.tollpost.no/index.php?lang=no
http://www.schenker.no/servlet/se.ementor.econgero.servlet.presentation.Main?data.node.id=6470&data.language.id=11
http://www.schenker.no/servlet/se.ementor.econgero.servlet.presentation.Main?data.node.id=6470&data.language.id=11
http://www.bring.no/Forside
http://www.bring.no/Forside
http://www.posten.no/Forside
http://www.posten.no/Forside


4

Hvor står vi?

 Vi lyktes ikke i forhold til NTP – ingen samlet kraft fra regionen.

 ”Alle” er enige om at en manglende avklaring hemmer utviklingen i 

regionen – vi trenger en  mer effektiv transport også i Midt-Norge.

 Vi gir bort muligheter til andre deler av landet - reduserer vår 

verdiskapning.
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Utvikling siden 1937 ?
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Dagens situasjon og utfordringer

 90 % av volumene i togene er transporter for samlasterne, som før/etter 

togtransporten tar volumene gjennom sine terminaler for videre 

distribusjon/innhenting.

 Samlasterne vil på grunnlag av sine kunder, uavhengig av 

jernbaneterminal, fortsatt være eller relokalisere sine terminaler sør for 

Trondheim.

 For jernbaneselskapene er dagens terminal dobbelt så dyr å bruke som 

en moderne terminal (for eksempel Ganddal) – kundene (samlasterne) 

vil ikke betale merpris for å kompensere for dette, tilbudet bygges ned, 

og transportene overføres  til vei.

 Dagens samhandling med sjø er meget begrenset, men selv med økt 

samhandling med sjø vil volumer for samlasterne være premissgivende

for om det skal være et frekvent jernbanetilbud til/fra regionen.
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Behov for rask prosess – vi kan ikke vente på NTP

 Flere kunder som i dag bruker jernbane er i ferd med å etablere seg sør 

for byen – krever forutsigbarhet.

 Jernbaneselskapene kan ikke fortsette å drive en terminal med 

betydelige høyere kostnader og svekket konkurransekraft i forhold til 

veitransport.

 Vi må sikre miljømessige gode løsninger – tenke nytt.
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”Verdens første klimanøytrale logistikknutepunkt” – vei, havn 

og bane uten av de enkelte deler ligger på samme sted

Jernbaneterminal

Jernbane – EL

EL- og hybrid 

løfteutstyr

Skjerming

Samlastterminaler

Tett tilknytning til 

jernbaneterminal

EL-biler etc.

Klimabygg

Distribusjon

EL-og hybrid – krav

Prioritet om du 

kommer fra 

knutepunktet

”AtB-Cargo”

Havn

Industrivei –

konsept

”lettbane”

Kobling øst
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Det er etter vår vurdering mulig å sikre en miljø- og 

logisitikkmessig god løsning selv med en lokalisering sør for 

Trondheim

 Bruk grunnlaget som ligger i allerede gjennomførte utredninger.

 Utviklingen på Orkanger er første skritt – la oss bruke dette til et felles 

løft for godstransporten i regionen.

 Bruk nødvendige ressurser til å skape en felles løsning.
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