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FORORD 
 
Jernbaneforum Sør er etablert av fylkeskommunene Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder og 
Rogaland skal arbeide for en høyest mulig prioritering av jernbaneutbyggingen i regionen. 
 
Jernbaneforum Sør arbeider for økt utnyttelse av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen både på kort og lang 
sikt. En viktig del av dette er å sannsynliggjøre mulighetene for økt godstransport på banene. Utover 
innenlands godstransport vil også godstransport over havnene kunne gi viktige bidrag til utnyttelse av 
jernbanen på strekningen.  
 
Denne rapporten sannsynliggjør godstransport på Sørvestbanen på kort og lang sikt. Det primære fokus 
har vært å finne muligheter som lar seg realisere uten å vente på de store investeringene i ny 
infrastruktur, og som kan bidra til å synliggjøre behovet for infrastrukturinvesteringer på litt lengre sikt.  
 
Rapporten er utarbeidet av Rejlers Railconsult AS. Prosjektmedarbeidere har vært Bjørn Bryne, Ove 
Skovdahl og Carl-Frederic Salicath, med sistnevnte som prosjektleder. Oppdragsgivers kontaktperson 
har vært Reidar Braathen. I forbindelse med oppdraget ble det gjennomført et seminar til, fra og i 
Hirtshals 4.-5.mars 2014, med bred deltagelse fra relevante aktører regionalt og i bransjen. 
 
Rapporten skal brukes som dokumentasjon for investeringsbehov på Sørvestbanen (Sørlandsbanen og 
Vestfoldbanen), på kort og lang sikt. 
 
Rapporten er oppdatert i juni 2014. 
 
 
Oslo, juni 2014 
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1. Sammendrag 
 

Bakgrunn 

Jernbaneforum Sør arbeider for økt bruk av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen på kort og lang sikt. 
Godstransportopplegg som involverer de aktuelle havnene på strekningen vil bidra til dette.  

Denne rapporten beskriver forutsetninger, markedsgrunnlag, infrastruktur og dagens transporttilbud 
som grunnlag for vurderinger av potensialet for godstransport over havnene tilknyttet Sørvestbanen. 
Rapporten legger hovedvekt på hva som kan oppnås uten større jernbaneinvesteringer. 

Aktører i godstransport 

Godstransport er markedsstyrt med en rekke involverte aktører i transportkjeden. Alle aktører er 
kommersielle. Etablering av et nytt godstransporttilbud innebærer en viss økonomisk risiko som 
offentlige myndigheter kan bidra til å håndtere i en oppstartfase. 

Aktuelle transportstrømmer 

Denne mulighetsstudien tar utgangspunkt i godsstrømmer over havnene i Larvik, Grenland og 
Kristiansand som på norsk side har opprinnelse eller destinasjon i Oslo, Stavanger eller bortenfor. Dette 
er potensielle jernbanetransporter til eller fra havn. Utenlandske målpunkter vil primært være 
Storbritannia, Rotterdam eller Tyskland (via Hirtshals). Aktuelle lastbærere er containere (LOLO) og 
semihengere (løstrailere) som overføres på ferger (RORO) uten at egen trekkvogn følger med.  

I denne studien er det kartlagt et potensiale på godstrafikk på jernbane over de tre havnene som vist i 
tabellen nedenfor: 

Havn Antall godstog pr uke 

Larvik Havn 5 
Grenland Havn 3 
Kristiansand Havn 4 

 

Gods på jernbane 

Godstransport på jernbane karakteriseres gjerne av at det er tungt, langt og/ eller frekvent. Enkelte 
konkrete forhold legge til rette for at også andre godstransporter kan være lønnsomme på jernbane, 
som for eksempel gunstige terminalforhold i havner og tilgjengelig materiell og personale på dagtid. 

Aktuelle havner 

Grenland Havn (Brevik) er en viktig havn både for RORO og LOLO (containere og semihengere). Det er 
jernbanespor helt ut på kaikanten og havnas løfteutstyr kan løfte containere og semihengere av og på 
tog. Brevikbanen er elektrifisert slik at elektrisk toglok kan trekke toget fra havnen. Havnen er trafikkert 
med (charter-) godstog flere ganger i 2014.  

Kristiansand Havn er todelt; en del for RORO (bilferger) og en del for LOLO (containerhavn). Det er 
jernbanespor ned på havna som nylig er oppgradert. Semihengere vil være enklest å få til. Sporet er ikke 
elektrifisert slik at det kreves dieseldrevet skiftelok for å etablere et transportopplegg.  
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Larvik Havn (Revet) har både RORO- og LOLO-trafikk. Det er ca. 1100m avstand mellom kai og aktuelt 
jernbanespor (SIKA). Semihengere kan flyttes og løftes med havnas utstyr. Sporet fra Larvik stasjon til 
aktuell terminal er ikke elektrifisert. Utformingen av Larvik stasjon begrenser mulig toglengde.  

Hirtshals Havn investerer 30 mill. kr. i et terminalspor for godstog 500 m fra havna i 2014/15. 
Semihengere vil kunne flyttes og løftes med havnas utstyr.  

Aktuelle strekninger 

Sørlandsbanen, Vestfoldbanen og Bratsbergbanen har i dag noe kapasitet som kan utnyttes for godstog 
til og fra de aktuelle havnene. Jernbanen på Nord-Jylland er fra 2013 del av TEN-T.  

Anbefalinger 

Det synes å ligge til rette for at følgende transporter kan starte på relativt kort sikt: 

• Bergen/ Trondheim – (Drammen) - Brevik – Storbritannia/ Nederland 

• Ganddal – Kristiansand – Hirtshals – Tyskland 

Det kreves beskjedent med investeringer og det kan være markedsgrunnlag. Begge relasjoner har vært 
kjørt/planlagt de senere år og det benyttes godstogmateriell som ellers ville stått stille på dagtid i 
henholdsvis Ganddal og Drammen. 

Konkret godstogløsning må utvikles av kommersielle aktører.  Jernbaneforum Sør/ regionale politikere 
kan arbeide politisk med:  

• Bidra til møteplasser mellom aktuelle kommersielle aktører slik at gode samarbeidsløsninger kan 
utvikles. 

• Aktivt støtte opp om kommersielle initiativ som tas for å starte aktuelle transportopplegg. 

• Påvirke gjennom kontakt med næringslivet 

• Bekymre seg om trafikksikkerhet på veg og argumentere for jernbanens fortrinn. 

• Bidra til å avlive mytene om godstransport på jernbane (transportavstand, punktlighet og kapasitet 
på dobbeltsporet IC-strekning).  

• Bidra til at NHO/medlemsbedriftene utvikler «Code of Conduct» med hensyn til miljøvennlig og 
trafikksikkert transportmiddelvalg. 

• Oppfølging og aktiv deltagelse i politisk arbeid med Nasjonal Transportplan og tilhørende 
handlingsprogram i Jernbaneverket (særlig vekt på samfunns-økonomisk kapasitetsøkning på 
enkeltspor). 

• Planlegging av dobbeltsporutbygging på Vestfoldbanen og Sørlandsbanen må hensynta fremtidig 
godstransport med tilstrekkelig kapasitet, teknisk standard, linjeføring og forbikjøringsmuligheter 
for tog med ulik hastighet med jevne mellomrom. 

• Kommende planarbeid for Larvik og Porsgrunn stasjoner må ivareta mulighetene for godstog til og 
fra Larvik og Grenland havner.   
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2. Innledning 

2.1. Bakgrunn 
Jernbaneforum Sør ble etablert i 1992 av fylkeskommunene: Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder 
og Rogaland. Forumet skal arbeide for en høyest mulig prioritering av jernbaneutbyggingen i regionen. 
Målet med forumet er å få forsert utbyggingen av en modere jernbane på hele strekningen Oslo - 
Stavanger, inkludert en sammenkobling av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen. 

Sørvestbanen består av Sørlandsbanen og Vestfoldbanen Drammen – Stavanger, inkludert framtidig 
forbindelse Porsgrunn – Brokelandsheia (Grenlandsbanen).  

Sammen dekker disse banene noen av Norges største vekstregion og en mer effektiv sammenbinding av 
disse vil kunne ha store, positive ringvirkninger, også utover regionen. Kortere reisetid og større 
kapasitet medfører at avstander, i tid, gjennom regioner minker, og nye sporforbindelser gir mulighet 
for togforbindelser som ikke tidligere var mulig. 

2.2. Hensikt 
Hensikten med rapporten er å danne grunnlag for Jernbaneforum Sør og andre aktører i å fremme et 
effektivt og økonomisk bærekraftig transporttilbud for gods fra havnene langs Vestfold- og 
Sørlandskysten til mottakere i hele Norge. For å styrke en slik forbindelse må et marked for gods, 
speditører og samlastere finnes slik at godsstrømmen over havnene kan økes.  

Rapporten skal sannsynliggjøre et marked for gods over Sørvestbanen, både på kort og lang sikt og 
fremme Sørvestbanen som en viktig framtidig godsbane gjennom å tilby:  

• Betydelig bedre kapasitet og konkurransedyktige vilkår  

• Betydelig kortere leveransetider  

• Betydelig bedre internasjonale og nasjonale forbindelser  

• Betydelig bedre konkurransevilkår og høyere inntjening for næringslivet i regionen  

2.3. Arbeidsform 
Rapporten er blitt til på grunnlag av flere aktiviteter. 

• Litteratursøk i tilgjengelige kilder; tidligere utførte rapporter med relevante problemstillinger samt 
aktuell transportstatistikk. 

• Intervjuer med viktige aktører i bransjen. 

• Seminar til, fra og i Hirtshals 4.-5.mars 2014 med deltagere fra regionale myndigheter, havner, 
næringsliv og transportbransjen i Norge og Danmark. 

• Faglige vurderinger utført av Rejlers Railconsult AS. 
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3. Innføring i godstransport på bane 

3.1. Definisjoner og begreper 
Noen viktige begreper som benyttes i denne rapporten er listet opp og forklart nedenfor. 

• Container; en beholder med standardiserte mål som kan fraktes av bil, tog, skip og fly. Se kap 3.6. 

• Distansekostnader er kostnadene en samlaster betaler togoperatøren for å kjøre godset mellom to 
terminaler. Kostnadene beregnes fra reiseavstanden.  

• Heltog: godstog som kjøres uten at det skiftes inn vogner mellom start- og endestasjon. Ofte 
opereres tog for containere og semitrailere med faste togstammer, det vil si at de samme vognene 
kjøres i alle avganger, og vogner skiftes ikke inn/ut mellom avgangene. 

• Huckepack: bilmateriell (semitrailere) tilpasset togtransport.  

• Kjøreveisavgift er en avgift infrastruktureieren eller -forvalteren krever inn av togselskaper for å la 
dem kjøre på sporet. I Norge praktiseres dette kun på Ofotbanen. Kan sammenlignes med veiprising 
på veinettet.  

• Kombinert transport (synonymt med intermodal transport, kombitransport) betyr transporter som 
omfatter to eller flere transportmidler, som oftest bil/tog eller bil/båt.  

• Lastbærer: Begrepet brukes vanligvis om semitrailer, container eller vekselflak. I prinsippet er også 
en Europall en lastbærer. Se kapittel 3.6. 

• Lastegate: sporarrangement som tillater opplasting av lastbærere direkte fra bil eller ferge til heltog 
ved hjelp av løfteutstyr. 

• LOLO: lift on, lift off. Lastbærer løftes av og på transportmiddel (skip, tog). 

• Piggy-back er transport av hele vogntog på jernbanevogner. Ofte vil det være et krav at sjåføren 
følger med toget i egen personvogn (eventuelt med sovekupe, servering mv) - en ”ferge på skinner”. 

• Reachstacker: Kjøretøy som brukes for håndtering av intermodale konteinere terminaler eller 
havner. Se Figur 1 

• RORO: roll on, roll off. Lastbærer kjøres (på egne hjul) av og på transportmiddel (ferge). 

• Ro/ro-ferger der operatøren sender semitrailere og tar et helhetsansvar for forsendelsen inklusive 
trekking i hver ende av sjøoverfarten, regnes som kombinert transport.  

• Samlastere: store deler av de mest interessante godsvolumene transporteres i regi av samlasterne. 
Samlasterne samler inn last med forskjellig opprinnelse og destinasjon og frakter disse lastene i 
samme lastbærer på deler av reisen (mellom sine terminaler). 

• Semitrailer: lastbærer som kan anvendes både med trekkvogn og til å settes på båt eller tog.  
Synonymt med henger, lastebiltrailere, løstrailer og tralle.  

• Spedisjon, speditør: formidling av transport inklusive utstedelse av alle typer dokumenter for 
eksport/import og tollklarering.  
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• Speditører: det er en glidende overgang mellom samlastere og speditører. En del speditører ligger 
nært opp til samlasterne i den forstand at de organiserer nettverk og linjelignende transportopplegg 
hvor de også engasjerer seg i valg av transportløsning og lastbærer. Andre speditører er rene 
formidlere av transportoppdrag med bil eller skip.  

• Systemtog: trafikk med hele tog for en kunde. For å kunne motivere et systemtogopplegg, kreves 
store godsmengder. I Norge i hovedsak jernmalm og tømmer. Se kap. 3.6. 

• Terminalkostnader er kostnadene en samlaster betaler for skifte-, løfte- eller lagringstjenester i en 
terminal til terminaloperatøren.  

• Togoperatører som Cargonet AS og CargoLink AS. Togoperatører er i utgangspunktet nasjonale 
togoperatører, men samarbeider om å tilby internasjonale transportnettverk for blant annet 
kombinerte transporter. 

• Transportører er operatører av tog, ferger og skip; samt rederier og lastebileiere.  

• Terminaltruck: Kjøretøy som trekker semitrailere av og på ferger. Se Figur 1 

• Vareeiere: Normalt skjer internasjonal vareomsetning med salgsbetingelser som innebærer at frakt 
inngår. Det vil si det normalt vil være produsenten som er eieren av en vare og som tar ansvaret for 
frakt og leveranse fram til kunden.  

• Vekselflak: Åpen lastbærer som langt på vei kan håndteres som en container, dog ikke stables i 
høyden (på terminaler og skip). 

• Vognlast: Trafikk med enkeltvogner i et system der trafikken i alle relasjoner er samordnet. Mindre 
lastbærere (paller etc.) settes inn i godsvogn og transporteres mellom kunder og/ eller terminaler. 
Se kap. 3.6. 

 

 
Figur 1 Terminaltruck og reachstacker. Foto Rejlers Railconuslt AS. 
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3.2. Dimensjonerende godstog 
For å beregne markedsgrunnlag for godstrafikk på bane er det nyttig å etablere en standard for kritisk 
godsmengde.  

Kombivogner er omkring 17 meter lang og tar to 20-fots containere, en 40-fots container eller en 
semihenger. Dette tilsvarer to TEU eller 20 tonn. 

Et godstog på 450m tar 26 vogner, til sammen 52TEU eller 520 tonn. Ukentlig transportrelasjon på en 
strekning krever omkring 26’000 tonn årlig godstransport. I denne sammenheng brukes 45 uker som et 
år, fordi produksjon og dermed transport ofte opphører i fellesferier. Under finnes en tabell over 
godsmengder for øvrige toglengder:  

Tabell 1: Toglengder og tonnasje 

Netto toglengde 
(m) 

Antall vogner Nettotonn 
Tonn årlig tog 
(10 %) 

Tonn årlig 

totalt 

250 15 300 13500 135000 

450 26 520 23400 234000 

550 32 640 28800 288000 

650 38 760 34200 342000 

700 41 820 36900 369000 

 

Av Tabell 1 framgår det at ti prosent kan regnes som markedsandel for tog på en gitt transportrelasjon. 
Dette tallet er kun ment veiledende, og kan brukes til å gi en formening om det er markedsgrunnlag for 
å bygge en togrelasjon ukentlig på en gitt strekning. Dersom den totale tonnasjen med ukentlig avgang 
dekker 10 % av den totale transportmengden, kan man regne med at det her er nok grunnlag for 
godstog.  

På norske jernbanelinjer er det som regel enkeltspor, der togene må ha krysningsspor for å passere 
hverandre. Når det diskuteres toglengder er ofte lengden av disse sporene begrensende.  

I tillegg til lengden av krysningsspor er det begrensninger med hensyn på togvekt sentrale, særlig knytte 
til stigninger. I korte trekk er godstoglengder på 400-500m normalt akseptable på det norske nettet. I 
framtiden kan bedre infrastruktur, sterkere lokomotiver, flere lokomotiver, bedre strømforsyning etc. 
bedre dette.  

Et godstog må i utgangspunktet ha last i begge retninger for å kunne forsvares økonomisk. Om det er 
last kun i en retning vil denne lasten måtte belastes med kostnader for kjøring av toget i begge 
retninger. 

De fleste godskunder ønsker at gods kan leveres inn på avsenderterminal på ettermiddagen og leveres 
ut fra mottagerterminalen neste morgen. Dette gjør at de fleste godstog kjøres på natten, med avgang 
etter kl. 18:00 og ankomst før kl. 06:00. Det kjøres et mindre antall godstog på dagtid. Dette medfører at 
godstog-operatørene har noe ledig kapasitet (materiell og personell) på dagtid i de fleste terminalene.  
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3.3. Kapasitet og samtrafikk 
Den maksimale frekvensen til togbevegelser på en gitt strekning bestemmes av sporforhold og 
signalsystemer. 
 
På enkeltsporede strekninger er det som regel lengden mellom krysningsspor som har mest å si for 
kapasiteten. Tog skal helst kunne møtes uten unødig ventetid. Ved kapasitetsfordeling på det nasjonale 
jernbanenettet har godstog lav prioritet1, og vil som regel måtte vente ekstra lenge på krysning for å 
unngå forstyrrelser i persontrafikken. 
  
På dobbeltspor er det togfølgetid og hastighet som er dimensjonerende. Dette avhenger av strekningens 
signalsystem og hastighets-differanser mellom person- og godstog.  
 
Dobbeltspor i InterCity-området blir de første reelle dobbeltsporstrekningene i Norge hvor 
hastighetsdifferanser mellom togkategorier kan gi behov for forbikjøring av tog i samme retning.  
Eksempelet nedenfor belyser samtrafikk mellom InterCitytog og godstog på strekningen Drammen – 
Porsgrunn som er ca 120 km.  
 
Gjennomsnittshastigheten for IC-tog på strekningene vil være 115-130 km/h, med topphastighet 200 
km/h og dagens stoppmønster (sammenlignes med 130 km/h for flytog mellom Oslo S og Gardermoen 
med stopp på Lillestrøm). Godstog som er aktuelt å kjøre på disse strekningene vil kunne kjøres i 100-
120 km/h. 
 
Eksemplet i Figur 2 (grafisk rute) tar som utgangspunkt at godstog «står klar» i Drammen (km 0 på 
figuren) for utkjøring på fellesstrekningen ca 3 min etter et InterCitytog. Det forutsetter at det er 
sporkapasitet før/ ved Drammen for at godstog kan stå og vente på riktig ruteleie mot Vestfoldbanen 
(f.eks. ved Brakerøya). 
 
Eksemplene forutsetter også at godstogene kan kjøres med jevn hastighet på hele strekningen.  Det vil si 
at traseen gjennom byene må legges til rette for toghastigheter på 90-100 km/h selv om IC-tog skal 
stoppe der. 

• Blå strek i figuren viser IC-tog med 30 min frekvens, maks hastighet 200 km/h, 
kjøretid Oslo-Porsgrunn 1:37. 

• Rød strek viser ekspresstog med timefrekvens, maks hastighet 250 km/h, kjøretid 
Oslo-Stavanger 3:35. 

• Grønn strek viser godstog med gjennomsnittshastighet 90 km/h. 

 

                                                           

 
1 FOR-2009-06-04-586 Forskrift om fordeling av jernbaneinfrastrukturkapas itet og innkreving av avgifter for bruk av det 
nas jonale jernbanenette t (fordelings forskriften)  
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Figur 2 Grafisk rute med IC-, ekspress- og godstog Drammen-Porsgrunn. 

 

Som det fremgår av Figur 2 er det ikke er behov for forbikjøringsspor mellom Drammen og Porsgrunn 
under disse forutsetningene. Praktisk ruteplanlegging må imidlertid ta flere hensyn også til tilstøtende 
strekninger, slik at det likevel vil være fornuftig å legge til rette for noen forbikjøringsspor på 
strekningen. 
 
Oppsummering:  

• Godstog og stoppende IC-tog vil kunne trives godt sammen på en dobbeltsporet IC-bane. 
• Behov og beliggenhet for forbikjøringsspor avhenger av godstogenes hastighet og av i hvilken grad 

godstogenes ruteleier av andre hensyn kan tilpasses InterCitytogene ved starten av 
fellesstrekningen.  

• Med godstoghastighet 100 km/h vil behovet for forbikjøringsspor i InterCityområdet være 
begrenset.  

• Dette forutsetter at det denne toghastigheten kan holdes på hele strekningen, også gjennom 
stasjoner. 
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3.4. Hvorfor jernbane? 

Jernbanen er et transportmiddel der faste kostnader utgjør en 
stor del av totalkostnaden for transporten. Dette stiller ekstra 
store krav til å sørge for at ressurser i form av materiell og 
personell utnyttes maksimalt. 
 
Lønnsom godstransport på jernbane kan oppsummeres i tre 
karakteristikker: Langdistanse, tungt og ofte. To av disse bør være 
oppfylt for at det skal være lønnsomt å etablere et nytt togtilbud.  
 
De tre karakteristikkene sier noe om hvilke faktorer som gjør 
jernbane konkurransedyktig i forhold til andre transportmidler, 
som lastebil. Jernbanen dominerer i dag på godstransport mellom 
Oslo og byregionene Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og 
Narvik, mens det på øvrige relasjoner er lastebil som dominerer. 
Toget taper også på import og eksport.  
 
Hovedgrunnene til å velge tog er togets evne til å frakte store mengder tung last over lange distanser 
med god frekvens. Ulempen er at jernbanen er låst til faste korridorer og kan i stor grad bare laste og 
losse gods på terminalene i enden av hver linje. Til og fra terminalene må lasten uansett fraktes på 
veien. Lastebilfrakt er tilpasset dør-til-dør-markedet. 
 

 
Figur 4: Illustrasjon av godstogets rolle som kollektivtransport for gods. 

Figur 3: Godstrekanten 
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De fleste godstogrelasjoner går over store avstander, men det er en myte at tog bare er lønnsomt på 
over 500 km. Vi har i dag flere godstogruter over langt kortere avstander. Dette er ruter med store 
volumer og høy frekvens. Transport av drivstoff for fly mellom Sjursøya i Oslo og Oslo Lufthavn 
Gardermoen, samt kalktransport fra Bjørntvedt/ Eidanger til Brevik (10 km) er tydelige eksempler på 
dette. 

3.5. Punktlighet og leveransesikkerhet 
Manglende punktlighet trekkes fram som en hovedårsak til at samlastere velger å bruke veitransport 
framfor jernbane. Det er viktig at varer når fram til mottakeren som planlagt.  
 
En tankevekker: Når regionale politikere og representanter fra næringsliv og organisasjoner bruker 
jernbanens dårlige punktlighet som argumentasjon for økte bevilgninger til jernbaneinvesteringer, 
bidrar man også til å skremme vekt potensielle togbrukere ved å gi inntrykk av at tilstanden er ennå 
dårligere enn hva som faktisk er tilfelle.  
 
Jernbanen har hatt en positiv utvikling i punktlighet de siste tre årene, med en økning fra 69 % til 77 % 
punktlighet fra 2010 til 2012 (Jernbaneverkets Jernbanestatistikk 2012). Dette er fortsatt et stykke unna 
målet om 90 % punktlighet.  
 

 

Figur 5: Punktlighet for godstog gjennom 2012. LKABs tall er ikke vist, da de er irrelevante for Sørvestbanen. 
Kilde: Jernbaneverket Statistikk 2012 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des

CargoNet AS 80 83 83 80 76 84 85 81 88 84 86 71

Green Cargo 75 74 85 85 77 77 73 68 77 78 75 61

CargoLink AS 66 79 79 83 74 78 79 77 84 79 89 73

Gjennomsnitt 72 78 80 83 75 78 78 70 78 79 81 66
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3.6. Intermodale forutsetninger 
Det finnes tre hovedtyper godstransporter på tog: 

• Vognlast er den «klassiske» typen der selve vogna er lastbærer, med en fastmontert kasse der 
stykkgods plasseres inne i vogna. Hele vogner overføres mellom tog ved skjøting og deling av tog. 
Vognlast er lite i bruk Norge, men brukes på kontinentet.  

• Systemtog er tog beregnet på en spesiell type last. I Norge benyttes systemtog til tømmer, flis, 
drivstoff for fly og malm. Systemtog er som regel hele tog med en type last. For å gi 
markedsgrunnlag til slike transporter kreves store volumer av last med høy frekvens. 

• Kombitog eller containertog er den vanskeligste typen for godstransport i Norge. Godset pakkes i en 
lastbærer hos avsenderen, kjøres til en terminal, plasseres på en flat togvogn og kjøres til en 
terminal nær bestemmelsesstedet for omlasting til ny veitransport. Underveis kan lastbæreren 
lastes mellom tog på andre terminaler.  

Intermodal lastetransport kan defineres som transport av standardiserte lastbærere, som kan fraktes på 
flere transportmodi uten å laste fra en lastenhet til en annen. Intermodale lastbærere inkluderer 

• Containere, også kalt shipping-containere.  

o Internasjonalt standardiserte enheter i typisk 10-, 20- eller 40-fots lengde. Kan lastes på skip 
(derav navnet) og stables i høyden.  

o Denne lastbæreren benyttes i interkontinental eksport- og importtrafikk.  

o Typisk last er import av forbruksvarer.  

o Containere plasseres rett på en jernbanevogn og låses for sideveis bevegelser av låsepinner.  

o Vekselflak er containere med bein. Disse lastes på bil ved å rygge bilen under containeren 
for så å trekke opp beina.  

• Semihengere eller semitrailere er standardiserte hengere for lastebil.  

o En trekkvogn griper hengeren etter et festepunkt, king-pin.  

o Semihengere har bein som gjør at de kan stå lagret fritt.  

o De kan ikke stables i høyden.  

o Ved sjøoverfart fraktes de som regel på fergers bildekk, og kjøres av og på fergen med 
enten trekkvogn for veitransport, eller med såkalt Terminaltruck på havna.  

o Kalles «un-attended» om den fraktes uten trekkvogn på ferge.  

o Huckepack-trailere er hengere som kan løftes ovenfra av for eksempel en reachstacker eller 
portalkran, og kan dermed løftes over på en jernbanevogn. 
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Lastbærere finnes i prinsippet i et uendelig antall størrelser og former. Også en pall er en typisk 
lastbærer. Det er plass til mange lastbærere i en container eller semihenger. Containeren kan 
transportere mange paller (=lastbærere) med ulik opprinnelse og destinasjon. Samlastere samler paller 
på en terminal i Europa og sender dem i en container til sin terminal i Norge, typisk i Oslo, hvor pallene 
tas ut og transporteres videre i andre containere eller biler.  

 
Figur 6: Illustrasjon av godsmengder på ferge og tog. En andel av Superspeed-fergenes kapasitet er vist på tog. En 
tilsvarende rekke med lastebiler ville opptatt 1,5km av veinettet i fart. 

 

3.7. Forkorte framføringstiden 
Hensikten med intermodal transport er effektivitet. I mange transportkjeder vil en godsenhet måtte 
fraktes på ulike transportmidler, typisk kombinasjon av lastebil og ferge, skip eller tog, for å komme fra 
avsender til mottaker.  
 
Hvert transportmiddel har, på kort sikt, en gitt hastighet. For å korte ned den totale framføringstiden må 
man korte ned omlastingstiden eller antallet stopp. Intermodale lastbærere kan flyttes rett fra et 
transportmiddel til et annet, og det kutter dermed ned omlastingstiden sammenlignet med omlasting 
der godset må flyttes fra en lastbærer til en annen. Med effektiv omlasting følger selvfølgelig også lavere 
totale fraktkostnader.  
 
Eksempel på grafisk illustrasjon av dette forholdet finnes i kap. 9.4 
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3.8. Tomcontainere 
En stor mottaker av containerisert gods er sjeldent eller aldri en stor forsender av det samme. Dette 
medfører en ubalanse i flyten av gods, og gir opphav til en sentral problemstilling: Om-posisjonering av 
tomme lastbærere. 

På globalt nivå oppstår ubalansen fordi Asia er en stor eksportør av forbruksvarer2, mens Nord-Amerika 
og Europa er importører og forbrukere. På regionalt nivå oppstår en tilsvarende ubalanse da ulike 
regioner har mer eksport enn import og omvendt: Oslo-området har for eksempel store grossistlager 
som mottar mye importgods, mens Grenland har flere eksportbedrifter.  

Man har tre ulike former for containerflyt3: 

• Balansert: Fordelingen av import- og eksporttonnasje i containere til og fra en region er omtrent lik, 
slik at en container kan ankomme, tømmes, lastes og returneres med minimal intern tom-transport. 
Dette er en uvanlig situasjon.  

• Ubalansert: En region har kun godsstrømmer i én retning, som gjør at containerne må returneres 
tomme for å lastes på nytt.  

• Hybrid: Fordi ulike regioner mottar eller sender ulike godsstrømmer vil det alltid være et marked for 
reposisjonering av lastbærere. Noe av markedet består i å sende containere fra et importmarked til 
et eksportmarked, mens noe er å sende hele skip med tomme containere til de store havnene i 
Europa, eller helt til Asia. 

En hybridløsning er å fylle containere som eller ville gå tomme, med en last som i utgangspunktet ikke 
lønner seg å sende med tog, for eksempel lite tidskritisk gods, og dermed unngå «å frakte luft».  

Eksempel: Drammen mottar godsvogner fra Frankrike/Italia, der vognene egentlig skal reposisjoneres 
etter å ha fraktet papir fra Gävle i Sverige og sydover. Reposisjoneringsturen fylles da med last til Norge, 
før vognene går tomme til Gävle for nye tur med last. Dette er en type a-symmetriske gods-relasjoner 
som ikke kommer fram i den tradisjonelle tenkningen på isolerte korridorer. Ser man derimot på 
godstransport i et større nettverk, er dette muligheter som kan komme fram. 2/3 av verdens 
containervolum eies av redere eller samlastere som selv frakter sin egen containerflåte. De har dermed 
muligheten til å se helhetlig på sitt marked, og sette sammen transporter som utnytter flåten maksimalt.  

Omfanget av tomcontainerfrakt er ukjent i Norge. I Norge føres det statistikk for frakt av tonnasje, ikke 
enheter, og en tom container vil dermed regnes som null selv om den i seg selv veier to tonn4. Globalt er 
det til enhver tid 2,5 millioner TEU som oppbevares tomme, og containere er tomme 50 % av sin totale 
levetid. Anslagsvis 20,5 % av omsetningen i verdens havner kommer fra håndtering av tomme 

                                                           

 
2 Kina s tår også for 90% av den samlede produks jonen av containere. Det gir mening, forretningsmess ig, å produsere kassen 
man skal las te i  l ike ved der man produsere r las ten ti l  kassen. Retur av tomme containere e r viktig  for å unngå opphopning 
av tomme lastbærere rundt s tore importmarke der. Om prisen for å produsere en ny containe r i  As ia skulle bl i lavere enn 
prisen for å frakte en tom container f ra Europa, har vi  et s tort problem…  
3 Ti lpasset fra A. Kuznetsov, Admiral Makarov State Mariti me Academy, St. Pete rsburg, Russ land. 
4 En tom-container kan, om man ønsker, regnes  som to tonn vognlast.  
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containere. Verdens containerbeholdning var på 27 millioner TEU i 20105. Bring Logistics har 30 % 
tomcontainere i trafikk.  

Om man kan anta at de globale tallene for håndtering av tomme containere også er representative for 
Norge vil de 30 000 000 tonn norske jernbane frakter årlig, tilsvarende 3 000 000 TEU, utgjøre kun 80 % 
av totalt fraktede TEU.  

3.9.  Terminaldrift og godsstrømmer  
Godsterminaler har prinsipielt sett minst to funksjoner. Omlasting av gods mellom transportmidler og 
ompakking av gods i/ mellom lastbærere. Den første funksjonen utføres for transportoperatøren 
(rederi/ togoperatør), den andre funksjonen av samlastere og speditører. 
 
Det er praktisk at disse funksjonene lokaliseres til samme geografiske sted. Samlasterne har derfor sine 
terminaler ved jernbanegodsterminalene (Alnabru, Ganddal).  
 
Samlasternes virksomhet består i stor grad i å samle gods til containere, semihengere og godsvogner i 
sine terminaler. Ulikt gods for ulike vareeiere samles i felles forsendelse – kollektivtransport for gods. I 
terminalene omfordeles gods mellom ulike lastbærere. 
 
Dette gjør at mye gods som i seg selv ikke skal innom Alnabru/ Oslo, likevel må innom 
samlasterterminalene der for omlasting mellom lastbærere. 
 
Vareeiere bestiller normalt sine varer fritt levert sin adresse. Avsender velger transportmiddel. I Europa 
er jernbanegods lite vanlig. Speditørene har bygget opp et europeisk transportnett basert på lastebil. 
Erfaringer fra Brevikterminalen viser at 50 % av innkommende semihengere normalt hentes innen det er 
gått 8 timer og at alt er hentet innen 48 timer. Når det gjelder eksport av trailere så er forholdet det 
samme. Altså at mer enn 50 % av lasten blir levert terminalen siste 24 timer før avgang.  
 
Friperioden for containere (til/fra containerskip) varierer fra 5 – 7 dager. Andelen av containere som 
leveres inn mindre enn 24 timer før et anslås til 20 – 30 %. Samme prosenttall gjelder last som hentes 
innen 24 timer etter et anløp. Alle containerskiprutene har ukesyklus. Og en stor andel av eksportlasten 
kommer fra industri. Derfor starter innleveringen til terminalen opptil 6 døgn før anløpet, men med 
høyest prosentandel de siste 2 døgnene. Andelen av importlasten som blir hentet de første 24 timene 
etter et anløp anslås til ca. 20-30 %.  
 
Konklusjonen på dette er at tog med semihengere til og fra fergen bør ha korrespondanse med mindre 
enn 8 timer ventetid. Med containere kan trolig noe lengre ventetid aksepteres. 
  

                                                           

 
5 Ki lde for hele avsnittet: Karmelic et. Al. 2012: Empty container logis tics , Univers ity of Rijeka, Kroatia.  



 

 

 
Jernbaneforum Sør  

      

20.06.2014      Side 21 (82) 

 

4. Statistisk grunnlag 
Dette avsnittet kartlegger statistisk grunnlagsmateriale for studien. Kartleggingen har som mål å avklare 
jernbanens markedsposisjon i dag, og å gi grunnlag for tallfesting av markedspotensialet for 
godstransporter over havnene på sørlandskysten. 

4.1. Jernbanens transportandel 
Jernbanen står for en liten del av det totale innenlandske transportarbeidet, ref Figur 7. 

 

 
Figur 7: Årlig transportarbeid innenlands, gods, per transportmiddel, i millioner tonn. 

 

4.2. Import og eksport 
SSBs tabell 08811 viser import og eksport av varer, målt i tonn, over ulike transportmidler. Resultatene 
er vist i diagrammene under. Her har vi fjernet bidraget fra såkalte faste installasjoner, altså 
rørledninger, som gir et betydelig eksportbidrag.  

Av grafene kan vi lese at importen av varer er dominert av skip og vegtransport. Utenlandske fartøy står 
for det meste av både eksport og import, mens norske fartøy har noe lavere andel, faktisk forbigått av 
biler på import de siste årene. Igjen må det presiseres at vektintensive eksportartikler, herunder både 
malm og petroleumsprodukter, kan dominere.  

0

50

100

150

200

250

300

350

1965 1975 1985 1995 1999 2001 2003 20052007 2009 2011

Sjøtransport

Bilferjeruter

Annen rutefart

Leietransport og
egentransport

Tømmerfløting

Jernbanetransport

CargoNet AS

Andre jernbaner

Veitransport



 

 

 
Jernbaneforum Sør  

      

20.06.2014      Side 22 (82) 

I Tabell 2 er tallene fra 2013 gjengitt i tabellform. Man ser her tydelig hvor lav andel av import og 
eksport jernbanen står for.  

Tabell 2: Import og eksport ekskludert rørledning, prosent av tonnasje per transportmiddel i 2013. 
 2013 

 Import Eksport 

Fartøy, utenlandsk 56,25 % 67,20 % 

Fartøy, norsk 16,77 % 26,13 % 

Bil på fartøy 2,03 % 0,43 % 

Tilhenger på fartøy 1,01 % 0,19 % 

Jernbane 1,41 % 0,99 % 

Bil/tilhenger på jernbane 0,01 % 0,01 % 

Bil, vegtransport 22,28 % 4,93 % 

Luftfartøy 0,11 % 0,11 % 

Post 0,01 % 0,00 % 

Annen, egen framdrift 0,12 % 0,01 % 

 

Skiller man ut landbasert transport (Tabell 3) ser man tydeligere markedsandelen tog har sammenlignet 
med bil. Her kommer det også bedre fram at jernbanen har en større andel eksport enn import. Se for 
øvrig kap 4.6. 
 

Tabell 3: Landbasert import og eksport, prosent av tonnasje per transportmiddel i 2013 
 2013 

 Import Eksport 

Jernbane 5,92 % 16,69 % 

Bil/tilhenger på jernbane 0,05 % 0,09 % 

Bil, vegtransport 93,49 % 83,01 % 

Post 0,03 % 0,01 % 

Annen, egen framdrift 0,51 % 0,21 % 

 

4.3. Bil på vei eller bil på ferge 
Transport med bil over norsk grense kan foregå på tre måter: 

• Lastebil eller trekkvogn med semitrailer føres på vei over grensen, med en fører som kjører hele 
eller deler av den totale ruta. 

• Lastebil eller trekkvogn med semitrailer kjøres inn på ferge som legger til en norsk havn, med en 
fører som kjører hele eller deler av den totale ruta, og følger bilen på fergen. 

• Semitrailer lastes inn på ferge med håndteringsmateriell på havna, for så å seiles til norsk havn uten 
at trekkvogn og fører er med fergen. Ny trekkvogn tar over på norsk side, alternativt lastes 
semitraileren over på tog.  
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SSB tabell 08559 bil eller tilhenger på ferge og bil på vei. Veitransport er betydelig større enn 
fergeandelen. På begge transportmidler er import større enn eksport, men forholdet mellom de to er 
like for både ferge og vei, med 60 % import og 40 % eksport av den totale tonnasjen.  
 

 
Figur 8: Import og eksport gjennom bil på vei og bil på ferge 

 

Man kan vurdere markedet for heltog ved å se på enkeltvarestrømmer større enn 30 000 tonn, som gir 
et ukentlig heltog hele året. Ulempen ved statistikken over er at den ikke angir hvilken havn en spesifikk 
varemengde skipes ut fra. For å kartlegge mulige varegrupper kan man heller bruke 100 000 årlig som en 
grenseverdi. Har en varegruppe mer enn dette årlig kan det tyde på at volumet er stort nok, og 
ytterligere undersøkelser kan rettferdiggjøres. Videre bør grenseverdien overstiges på både eksport og 
import, for å gi best mulig retningsbalanse.  

4.4. Varegruppers opprinnelsesland og mottakerland 
Studie av statistisk materiale har påvist følgende varegrupper som har betydelig potensiale for 
jernbanefrakt:  

• Andre matvarer, fôrstoffer, drikkevarer og tobakk 

• Kjemiske produkter 

• Maskiner og transportmidler 

• Diverse ferdigvarer 
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De mest betydelige kombinerte import- og eksportstrømmene innenfor disse varegruppene har 
følgende avsender- eller mottakerland: 
 

• Sverige 

• Danmark 

• Tyskland 

• Finland 

• Polen 

• Frankrike 

 

• Russland 

• Nederland 

• Italia 

• Litauen 

• Storbritannia 

 

 
Figur 9: Import og eksportmengder etter land. Kilde: SSB 

 

 

Figur 9 viser eksport- og importmengder fra landene nevnt over. Sverige er her tatt ut, for å bedre vise 
de øvrige landene. Sverige er dominerende avsender- og mottakerland på varer inn og ut av Norge, men 
man kan anta at mye av dette sendes en kort avstand for å pakkes om.  
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Figur 10: Kart over de største europeiske jernbanelinjene, med landene som er viktige avsendere og mottakere av 
gods til og fra Norge markert 

 

4.5. Retningsbalansen ved import- og eksport over havner 
SSBs tabell 03684 gir oss en oversikt over godsmengder som blir lastet og losset ved bestemte havner. I 
dette avsnittet er det kun fokusert på skip til eller fra utlandet. Dette gir en oversikt over hvilke havner 
som benyttes til eksport og import. Havnene Borg, Moss, Oslo, Drammensregionen, Grenland og 
Kristiansand er kartlagt.  

Tendensen som beregningene viser er at importtrafikken (lossing) dominerer i havnene Oslo, Moss og 
Drammen. De øvrige har overvekt av eksport (lasting). Dette bekrefter det som bemerkes i mange ulike 
rapporter, se under.  

Havnene i Drammensregionen og i Grenland er interessante case-studier på dette. Drammen har 85 % 
import i snitt hvert år fra 2003-2012, mens Grenland er helt motsatt – 85 % eksport.  

Skjevheten som tallmaterialet viser er bemerkelsesverdig. Et optimalt driftskonsept vil være der skip 
som legger til havnen for å losse kan laste omtrent like mye last før det returnerer.  

Disse beregningene viser at det kan være et marked for at skip som i dag legger til i Oslo, Drammen eller 
Moss for å losse kan heller gå inn til Borg, Grenland eller Kristiansand, med det mål å laste opp 
eksportvarer for returseilingen. Dette bør fordre ytterligere utredninger. 
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4.6. Retningsbalanse på jernbane 
Jernbanen har generelt en negativ retningsbalanse, der import står for en vesentlig del av tonnasjen.6  

Tabell 4: Kurvediagram for utviklingen av tonn fraktet på jernbane 

 

 

4.7. Hovedrelasjoner på jernbane 
Godstransport på jernbane er mest effektiv over lengre avstander, 300km kan brukes som en 
grenseverdi. Godset fraktes dermed mellom større regioner. Unntak er spesialtransporter som drivstoff 
til Oslo Lufthavn Gardermoen, kalktog i Grenland og så videre.  

SSB tabell 06590 angir sammenhengen mellom region for pålessing og avlessing. Statistikken gjelder 
bare for 2010.  

Tallene understreker to hovedpoenger: Gods fraktes langt, og det fraktes til eller fra Oslo og Akershus.  

Det er enkelte interessante avvik fra disse reglene: 

• Fra Sør-Østlandet gikk det i 2010 77’000 tonn til Agder og Rogaland, og nesten 100’000 tonn til 
Vestlandet. Dette kan tilsvare henholdsvis to og tre ukentlige togavganger.  

• Fra Agder og Rogaland var det kun til Sør-Østlandet det gikk nok gods til å fylle et ukentlig tog, men 
til Trøndelag kunne det gå et annenhver uke (15’000 tonn) 

                                                           

 
6 Dette kan skyldes den vektintens ive og enveis -rettede malmtrafikken på Ofotbane n. Dersom de nne regnes  som import, da 
malmen fraktes  fra Sverige ti l Narvik for videre utskipning, g ir den et skjevt bi lde av vareimport me d jernba ne.  
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Tabell 5: Reisetid for raskeste godstog. Kilde: Jernbaneverkets Statistikk 2012 
Strekning Reisetid (raskeste 

godstog) 
Reisetid lastebil 
(Direkte kjøring) 

Reisetid lastebil 
(Med hviletid) 

Trondheim-Bodø 10:43 9:24 10:09 

Oslo-Stavanger 8:24 7:11 7:56 

Oslo-Trondheim 7:49 6:28 7:13 

Oslo-Bergen 7:22 7:08 7:53 

Oslo-Halden 2:20 1:26 1:26 

Oslo-Kongsvinger 1:20 1:39 1:39 

Oslo-Drammen 0:57 0:41 0:41 

 

5. Tidligere utredninger 
Litteraturen som er gjennomgått har flere fellestrekk, og fra disse kan vi trekke ut enkelte konklusjoner. 

• Hovedgodsstrømmen fra kontinental Europa til Norge går i hovedsak til Oslo-området, for så å bli 
distribuert derfra. Omkring 90 % av landtransport går på lastebil fra leverandør til kunde, mens de 
resterende 10 % går på tog over Kornsjø. 

• Ulike studier har ulike geografiske avgrensninger, som er betydelige for resultatene og 
anbefalingene som gis. Vanlige geografiske avgrensninger er: 

o Oslo-området, med et definert ytre regionsområde, som regel ned til svenskegrensa i sør-
øst.  

o Enkeltfylker eller regioner 

o Hovedrelasjoner fra Oslo til store byer 

o Hovedrelasjoner mellom Oslo og grensa. 

o Kontinental Europa, fram til kystlinje eller grense mot Norden.  

Avgrensningene av studiene er begrensende for alternative vinklinger. I større grad bør man tenke på 
godsrelasjoner som en del av mange ulike transportnettverk, der hver godsenhet har mange mulige 
veier fra start til mål. I norsk jernbane er det et snevert fokus på Oslo-Kornsjø, uten nødvendigvis blikk 
for hva som skjer utenfor landets grenser.  

Det finnes tre hovedstrømmer av gods fra kontinental-Europa til Norge: 

• Til sjøs fra europeiske havner til norske havner. 

• På vei gjennom Sverige over Svinesund, herunder gods fra 

o Kontinental-Europa gjennom Danmark over Øresund til Sverige 
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o Øst-Europa med ferge til Skåne/Malmø-regionen 

• På jernbane gjennom Sverige og Danmark over Øresund og Kornsjø.  

Denne mulighetsstudien bør ha som fokus å flytte godsstrømmen som 

• Går på vei gjennom Danmark til omlasting i Hirtshals, for så å lastes på tog i Norge. 

• Ankommer norske havner direkte over på tog for videre transport i Norge.  

Framtidige togtilbud bør ha fokus på bestemte varegrupper, og tilpasse tilbudet etter dette.  

 

5.1. Hurtig, punktlig og miljøvennlig 
Av: NHO Logistikk og Transport, CargoNet AS, Spekter og Norsk Industri 

År: 2013 

Denne rapporten er den nyeste som er gjennomgått her, og er således den mest oppdaterte kilden til 
analyse av nåværende trender. 

På hovedrelasjonene mellom Oslo/Alnabru og de store byene står jernbanen for 60-70 % av det totale 
volumet. Til nord-områdene 90 %. Det er, naturlig nok, på korte distanser toget taper konkurransekraft 
ovenfor bilen. 

Rapporten tar utgangspunkt i utviklingen av volumer over de vanlige relasjonene med utgangspunkt i 
Oslo /Alnabru, og ser også på grunner til trafikksvikten de siste årene. Det er tre hovedgrunner til 
trafikksvikten: 

• Intern organisering i virksomheten, herunder ineffektiv terminalbruk 

• Lav pålitelighet og framføringssikkerhet som medfører at flere overfører gods til vei, og lar det bli 
der 

• Finanskrisens påvirkning på eksport- og import-markedene 

Rapporten fokuserer også på hvilke tiltak som kan innføres. Alnabru er her en utfordring, da trafikken på 
terminalen nærmer seg taket på 600 000 TEU. Dersom man har godsvolumer som kan gi heltog mellom 
kontinentet og Bergen eller Trondheim er det klart en forbikjøring av Alnabru vil være positivt bidrag til 
kapasiteten ved terminalen.  
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5.2. Godstransport i korridorer: Egenskaper og virkemidler for overføring 
av gods 

Av: Sitma og TØI  

År: 2012 

Rapporten analyserer konkurranseflater mellom transportmidler i godstransport for ulike produkter, 
avstander og korridorer knyttet til henholdsvis innenrikstransport, import og eksport. Det konkluderes 
med at det godset som i dag fraktes med lastebil på distanser lenger enn 300km og som har en 
maksimumsavstand til jernbane- eller havneterminal på 25 km i hver ende, har et samlet 
overføringspotensial som tilsvarer ca. 26 % av transportarbeidet med lastebil på norsk område knyttet til 
innen- og utenrikstransportene. 

Kort oppsummert er de tiltak som gir størst overføringseffekt fra veg til jernbane i forhold til kostnadene 
ved tiltakene: 

• Reduserte terminalkostnader for jernbanetransporter 

• Reduserte distansekostnader for jernbane 

• Reduserte terminalkostnader både i jernbane- og havneterminaler 

• Økte drivstoffavgifter for vegtransport 

De tiltakene som gir største overføring til sjø i forhold til kostnadene ved tiltakene er (i rekkefølge): 

• Reduserte terminalkostnader i havnene 

• Økte drivstoffavgifter 

• Reduserte terminalkostnader både i jernbane- og havneterminaler 

5.3. Green Handshake – Sustainable rail freight connections between 
Norway and Europe 

Av: TØI 

År: 2010 

Denne rapporten fokuserer på å øke andelen importlast til Norge fra europeiske eksportører og havner. 
Hovedgrepet som foreslås er å endre terminalstrukturen på kontinental-Europa. Teorien er at dette skal 
gjøre det mer lønnsomt for vareeiere å sende varer på lastebil til nærmeste terminal, for så å sende det 
med godstog nordover. Konseptet består av å bygge om skiftestasjoner eller vognlastterminaler til ”tørr-
havner”. Disse skal håndtere varer som kommer inn fra en region, og kan således avlaste havner ved 
kysten som tradisjonelt har utført intermodal omlasting.  

Prinsippet bak TØIs foreslåtte terminalstrukturer er interessante. I Norge har vi bare en 
jernbaneterminal, i Narvik, med direkte omlasting fra tog til båt og omvendt. Resten er terminaler som 
fanger opp veibaserte godsstrømmer eller transittstrømmer fra en havn. Alnabru håndterer for 
eksempel mye av det intermodale godset som skal fra skip og til kunder i Trondheim, men godset må 
fraktes på vei fra havnen til terminalen.  
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Havnene på Vestfoldkysten kan fungere som mottakspunkter for gods, som så blir sendt videre til en 
større terminal innenlands, en tørr-havn, som for eksempel Alnabru.  

TØIs rapport skiller seg fra omfanget av dette prosjektet ved at den ser på mulighetene for å overføre 
godset til tog allerede på kontinentet, og deretter bruke eksisterende utlandsforbindelser inn til Norge. 
Her ser vi ikke på området utenfor nordsjø-kysten, der omlasting til ferge til Norge skjer. Like fullt er det 
viktig å påpeke at tiltak for å frakte mer gods på jernbane innad i Europa også styrker jernbanens 
posisjon i den norske delen av transportkjeden. Jernbanebaserte helhetsprodukter for transport av 
intermodalt gods bør være hovedmotivasjonen.  

5.4. Godstransport og logistikk i Osloregionen (TØI) 
Av: Transportøkonomisk Institutt (TØI)  

Studien ser på Oslo-området, som definer av Østfold, Oslo, Akershus og Vestfold Nord. Studien er 
fokusert på østre deler av Oslofjorden, og strekker seg her helt syd til svenskegrensa. Vestfold og 
Telemark er ikke med, og det gjør rapporten kun indirekte relevant for dette prosjektet.  

5.5. OM: Godspotensialet på Vestfoldbanen (RoU 2) 
Av: Railconsult AS for Vestfold Fylkeskommune 

År: 2008 

Denne rapporten består av to deler. Del en diskuterer, basert på litteraturstudier og kvalitative metoder, 
markedsmessige forhold for godstrafikk på Vestfoldbanen, mens del 2 ser på praktisk gjennomføring av 
et togtilbud. Denne studien har mye til felles med problemstillingene i dette prosjektet.  

Rapporten peker på at det er lite import i grenlandsområdet, mens det er lite eksport fra Oslo-området. 
Denne skjevheten medfører at man får en container-opphopning i Oslo. Man kan dermed ha en positiv 
gevinst ved å legge til rette for mer import i Grenland, alternativt togtransporter med tomme containere 
fra Oslo til Larvik og andre havner.  

Rapporten rasjonaliserer seg fram til et togtilbud fra Oslo til Larvik over Vestfoldbanen med retur over 
Bratsbergbanen/ Sørlandsbanen. Retur over Vestfoldbanen begrenses av sporlengde på Larvik stasjon.  

Rapporten konkluderer med at hovedutfordringen for et slikt tilbud er at det ikke peker seg ut noen 
aktører som kan drive det. Det er i dag mange som driver med transport innenfor korridorene, men 
ingen som kan lage et helhetlig tilbud. Dette trekkes også fram som en utfordring i 2005-rapporten 
omtalt under.  

5.6. Markedsgrunnlag for heltog for kombinerte transport Hirtshals-
Duisburg 

Av: Railconsult AS for Nordjyllands Amt 

År: 2005  

Denne rapporten fokuserer på organisering og praktiske sider ved et eventuelt tilbud, herunder 
ruteleier, pris, fakturering og håndtering. 
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For at et tilbud skal være konkurransedyktig må det i følge denne studien være både helhetlig og 
forutsigbart. Vareeierne ønsker et tilbud der både tog, omlasting og fergetransport videre kommer 
under én faktura.  

Studien formulerer to alternative strategier. 

• Å satse primært på samlastere, samt vareeiere innen prosessindustrien, med middels ambisjonsnivå 
på kort framføringstid. 

• Å satse primært på oppdrettsnæringen, samt samlastere, med høyt ambisjonsnivå på kort 
framføringstid. 

Ruteopplegg og framføringstid må tilpasses næringenes behov. Oppdrettsnæringen og samlastere for 
ferskvarer er avhengig av korte og forutsigbare framføringstider. Derfor stiller disse høyere krav enn 
andre næringer. Rutetidene må også tilpasses når det er mest optimalt at varer avgår og ankommer.  

Rapporten kartlegger også vareeiere og samlastere som kan være aktuelle. Denne listen kan være et 
godt utgangspunkt for framtidig kartlegging. 

 

6. Offentlige planer og strategier 

6.1. Interregional plan for intermodal godstransport i Vestfold og 
Telemark 

Vestfold og Telemark fylkeskommuner har igangsatt et felles arbeid med en interregional plan for 
utvikling av intermodal godstransport i de to fylkene. 

Fylkene Vestfold og Telemark ønsker å ta målsettingene om å flytte en større andel av 
godstransportarbeidet fra veg til bane og sjø på alvor. En mulig introduksjon av godstransport på 
Vestfoldbanen, og mulighet for godsomlasting til eller fra sjø i Larvik og Grenland, vil gi et substansielt 
bidrag til reduserte klimagassutslipp fra mobile kilder i de to fylkene. 

Interregional plan for intermodal godstransport i Vestfold og Telemark skal knytte fylkeskommunene, 
berørte kommuner, Jernbaneverket, kommunale havnemyndigheter, regionale transportetater og 
næringsinteresser sammen i arbeidet for utvikling av klima- og miljøvennlige godstransportalternativer i 
og gjennom de to fylkene. 

Innen juni 2015 skal det foreligge enn interregional plan for utvikling av intermodal godstransport i 
Vestfold og Telemark. Denne skal bidra til: 

• Å styrke regional konkurransekraft, økt verdiskaping og flere og mer attraktive  

• arbeidsplasser. 

• En effektiv, bærekraftig og trafikksikker godshåndtering 

• At regionens behov for multimodale knutepunkt innarbeides i NTP 2018-2027 

Planprosessen skal bidra til å utvikle felles kunnskap og forståelse for regionens utfordringer og 
muligheter innen multimodal godstransport. 
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Planarbeidet tar utgangspunkt i at Grenlandsbanen blir realisert. Det er viktig for dette planarbeidet 
(med lang horisont) om det kommer i gang en godstransport på kort perspektiv, også Kristiansand-
Ganddal.  

6.2. Oppdatering av kunnskapsbase om godstransport 
Samferdselsdepartementet har igangsatt et arbeid med oppdatering av kunnskapsbasen om 
godstransport; om logistikk og godstransport, tiltak og virkemidler  

Hovedformålet med arbeidet er å lage en omfattende, bred og oppdatert kunnskapsbase om 
godstransport i Norge. Fokuset er å få mer gods fra vei til sjø og bane.  

Et av arbeidene er samordning av terminalstruktur for bane og havn.  Terminalstrukturen må være sett i 
sammenheng med grossister og produsenter. Disse kan her regnes som ikke flyttbare, selv om de selv 
vurderer terminallokalisering i sine egne strategier, og man kan tenke seg de agerer deretter.  Det 
eksisterende systemet med stamnetthavner skal evalueres.  

En pågående utfordring er å finne et referansealternativ (kan tolkes som 0-alternativet) for 
terminalstruktur, samt indikatorer som kan kvantifisere alternativene. Det referansealternativet som 
vagt ble forespeilet har et fokus på østsiden av Oslofjorden.  

Arbeidet skal ikke lage strategier, men finne tiltak og gi anbefalinger: 

• Skissere en effektiv terminalstruktur nasjonalt og for Oslofjordområdet spesielt 

• Analysere hvilke virkemidler som kan bidra til mer effektiv og miljøvennlig godstransport der de 
lange godstransportene i økt grad går på jernbane og sjø 

• Legge kunnskapsgrunnlaget for en strategi for framtidig utvikling av infrastruktur for gods i Norge - 
NTP 2018-2023 

• Analyse av terminalstruktur 

o –Etablere et referansealternativ 

o –Vurdere alternative strukturer og sammenligne disse med referansealternativet 

o Alternative strukturer (scenarier) vil innbefatte endret arealbruk, nye logistikktrender, nye 
samarbeidsformer, ny statlig politikk ol 

• Samlokalisering mellom havn og bane 

• Evaluering av systemet med utpekte havner og stamnetthavner 
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Figur 11: Framdriftsplan for Bred Godsanalyse 

¨ 

6.3. Nasjonal Transportplan 2014-23 
Mål og prioriteringer 

Stortingsmelding 26 (2012-2013) om Nasjonal Transportplan 2014-23 legger grunnlaget for utviklingen 
av jernbanens infrastruktur. På grunnlag av Stortingsmeldingen fastlegger Jernbaneverket sitt 
handlingsprogram for samme periode. Gjeldende Handlingsprogram er fastlagt 13.02.14. 

I handlingsprogrammets kapittel 2 om mål og prioriteringer heter blant annet at punktligheten for 
godstog skal forbedres fra 81% i 2012 til 90 % i 2023. I NTP er det satt som mål at kapasiteten på 
jernbanenettet skal økes med 20 til 50 prosent fram til 2023 for å kunne ta i mot økt godstransport. Det 
innebærer at kapasiteten må utvikles på godsterminalene og på strekningene mellom dem. 

Handlingsprogrammet beskriver Nordlandsbanen, Dovrebanen, Bergensbanen og Sørlandsbanen som 
de viktigste jernbanestrekningene for innenlandstransporter. Ofotbanen, Kongsvingerbanen og 
Østfoldbanen omtales som viktige utenlandsforbindelser. Jernbaneverket satser spesielt på Ofotbanen i 
første planperiode (2014-17). 

For å nå målet om mer gods på jernbane er det viktig å satse på økt driftsstabilitet gjennom bedre 
punktlighet og regularitet. 

Økt kapasitet nås gjennom utbygging av krysningsspor og nye dobbeltspor, utnyttelse av maksimale 
toglengder, lange nok lastegater på terminalene og en effektiv og konkurransenøytral terminaldrift. 
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I de fire første årene er hovedfokuset på økt driftsstabilitet, mens det legges betydelig større vekt på 
kapasitetsøkende tiltak de siste seks årene av perioden.  

Fornyelser 

Fornyelse er utskifting av eksisterende jernbanetekniske anlegg: underbygning inkl. drensanlegg, 
plattformer, pukkballast, sviller, skinner, sporveksler, signal-/sikringsanlegg inkl. fjernstyringsanlegg, 
strømforsynings-, kontaktlednings- og teleanlegg.  

Jernbaneverket har i handlingsprogrammet for perioden 2014-23 satt av 2,1 mrd kr til fornyelser på 
Sørlandsbanen og 167 mill kr for Vestfoldbanen. I tillegg kommer midler til tiltak innen signal (ekskl. 
ERTMS), teleanlegg, omformere, publikumsområder og fornyelse av skinnegående maskiner. 

ERTMS 

Jernbaneverket vil fornye signal- og fjernstyringssystemene og bygge ut ERTMS i hele landet i perioden 
2014-2030. ERTMS gjør det mulig å optimalisere avstanden mellom togene på jernbanelinjen, slik at 
strekningen får økt kapasitet. ERTMS vil gjøre det mulig å innføre samtidig innkjør på kortere stasjoner 
enn dagens system.   

ERTMS vil tas i bruk på Sørlandsbanen innen 2023 og på Vestfoldbanen i takt med utbyggingen av 
dobbeltspor, og vil innebære økt kapasitet for godstrafikk på strekningene. 

Programområde Kapasitet og gods 

Regjeringen har i NTP-meldingen gitt uttrykk for at godsstrategien fra NTP 2010–2019 i all hovedsak 
videreføres ved at det skal legges til rette for mer gods på bane i en trinnvis utvikling av 
strekningskapasiteten ved å forlenge de korteste krysningssporene først, og ved å bygge nye 
krysningsspor der det ikke er planer om å bygge dobbeltspor.  

For Sørlands- og Vestfoldbanen ligger det inne 55 mill kr til forsterking av banestrømforsyningen i 
perioden 2014-17. I perioden 2018-23 600 mill til kapasitetsøkende tiltak på Sørlandsbanen og 355 mill 
kr til forsterking av banestrømforsyningen på de to banene. 

For strekningen Kristiansand – Egersund beskriver handlingsprogrammet at det for perioden 2018–23 er 
det avsatt midler til å bygge 4–5 krysningsspor. Plasseringen av dem for å gi best mulig effekt med 
hensyn til ruteplan og kapasitet, må vurderes nærmere. 

Handlingsprogrammets tabell 6.4 beskriver at det settes av 600 mill kr til kryssingsspor ved Bryne, 
Nærbø, Ogna og Vigrestad mfl. I perioden 2018-23. Den tilhørende figur 6.4 illustrerer kryssingsspor ved 
Bryne og Nærbø. 

I teksten er det omtalt 4-5 nye kryssingsspor mellom Kristiansand og Egersund, mens den tilhørende 
tabellen beskriver 4 nye kryssingsspor mellom Egersund og Stavanger og illustrasjonen viser 2 
kryssingsspor ved Bryne og Nærbø. Dette illustrerer hvilket handlingsrom som ligger dette 
handlingsprogrammet. 

Vestfoldbanen 

Figur 12 nedenfor er hentet fra Jernbaneverkets handlingsprogram (13.02.14) og illustrerer 
utbyggingstakten for dobbeltspor på Vestfoldbanen. Ferdigstillelse Holm-Nykirke er planlagt til 2016 og 
Farriseidet-Porsgrunn i 2017. 
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Figur 12 IC Vestfoldbanen utbyggingstrinn. JBV Handlingsprogram 2014-23. 

 

7. Transportkorridorer  

7.1. Kontinentalt: Skip 
Transport mellom kontinenter og verdensdeler foregår i hovedsak på skip. Skip kommer til 
Nordsjøregionen på tre hovedruter: Over Atlanterhavet fra Amerika, gjennom Suez og Middelhavet og 
rundt Kapp det Gode Håp fra Asia og Oceania. I tillegg har issmelting åpnet for transporter fra Asia til 
Vest-Europa nord for Russland, gjennom Nordøstpassasjen.  

 
Figur 13: Globale skipsruter. Grafikk: Wikipedia Commons 

I tillegg til interkontinental skipstrafikk er det gjort enkelte forsøk på å åpne for mer godstrafikk mellom 
Europa og Øst-Asia. DB Schenker har satt opp en slik rute for å frakte gods fra indre deler av Kina, der 
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det er lang transportavstand til havner, via Mongolia eller Kasakhstan til Leipzig. Transporttiden er rundt 
tre uker, hvilket er raskere enn skip men betydelig dyrere.7 

Landtransport gjennom Russland og skipstrafikk i nordområdene er to korridorer som i framtiden kan 
bidra betydelig til godstrafikk til Europa. Dette kan påvirke hele kartet, men vil ha lite å si for denne 
studien.  

 

Figur 14: Globale transportruter 2007. Tilpasset fra UNCTAD, Review of Maritime Transport. 

7.2. Europa: Short sea, feeder, veitransport og ferge 
Interkontinental skipstrafikk ankommer store havner som Rotterdam og Antwerpen, nær den engelske 
kanal. Derfra spres lasten utover i Nordsjøregionen og nedover kontinentet. Lasten fraktes med såkalte 
short sea-ruter, som fungerer på samme måte som mate-bussruter fungerer for lokaltog. Når 
containerskip ankommer Europa fordeles lasten på mange mindre skip som legger ut på ruter rundt 
Nordsjøen med mange stopp. Her losser de containere og laster om bord nye før retur til 
utgangspunktet, der containerne lastes på nye skip for eksport.  

                                                           

 
7 https ://www. dbschenke r.com/ho-en/ news_media/press/news/2728098/china_train.html(hentet 2. apri l  2014) 
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Short sea-skip opererer på en syklus der skipene legger ut på ruten på mandager, og må returnere innen 
lørdag eller søndag. Dermed begrenses antallet mulige stopp underveis. For å komme til havnene i Indre 
Oslofjord må man tilbakelegge lange strekker med lav hastighet og losplikt, som fordyrer og forsinker 
transporten. Shortsea-rutene kan dermed dra fordel av om mer gods kommer over sydlige havner 
utenfor Oslofjorden (her definert som havområdet innenfor Færder), ved at skipene har kortere reisevei 
og kan betjene flere havner. Dette krever at transportsystemet på land har kapasitet.  

Ved siden av skip er det lastebilen som står for størsteparten av import til, og eksport fra, Norge. 
Tilnærmet alt gods over land passerer Danmark og Malmö-regionen i Sverige. Lastebilene kan kjøre på 
land hele veien til Norge over Øresund, men de fraktes som regel på en fergestrekning, enten til 
Danmark, Sverige eller rett til Norge. Som beskrevet ovenfor kan semitrailere fraktes uten fører og 
trekkvogn. Det gir muligheten for flere lastbærere på én ferge (trekkvogn opptar ikke lanemetere) og gir 
samlasterne bedre utnyttelse av ressurser. Ulempen er at omlasting i havn kan ta mer tid, og fører får 
ikke utnyttet overfarten til hviletid, og man dermed taper noe av fordelen. 

 
Figur 15: Kartlegging av feeder- og shortsea-ruter i Europa. 

Et sentralt spørsmål er hvorfor ikke mer gods fraktes på tog mot Norge fra Europa. Ifølge TØI8 kan noe 
av svaret ligge i terminalstrukturen på kontinentet. I Europa er fortsatt vognlasttog et utbredt system, 
men det er lite i bruk i Norge. Vognlast baseres på at avsender og mottaker er sammenknyttet med 
jernbane, men få bedrifter i Norge har egne operative spor. Man trenger dermed en omlasting til eller 
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fra veitransport uansett, og det er dermed lettere å velge veitransport for hele kjeden, for å spare 
omlasting.  

Intermodal transport er fundert på standardisering, men i en overgangsfase til et mulig framtidig 
intermodalt godssystem for hele Europa vil det være en in-kompatibilitet som kan vise seg å være 
grunnen til den lave andelen av importgods på tog til Norge.  

På kort sikt kan norske samlastere tilpasse seg til denne situasjonen ved å satse på at semitrailere fra 
kontinentet seiler un-attended til norske havner, for så å lastes på tog for videre distribusjon.  

På lang sikt kan endringer i den europeiske transportstrukturen føre med seg endringer også mot Norge. 

 
Figur 16: Kartlegging av ferger og RORO-skip i Europa 

 

7.3. Utlandskorridorer i Nasjonal Transportplan 
I Stortingsmelding 26 (2012-13) «Nasjonal transportplan 2014–2023» har Samferdselsdepartementet og 
Fiskeri- og kystdepartementet definert syv utenriks transportkorridorer som reflekterer fordelingen av 
utenrikstransporten til og fra Norge og koblingene til korridorene innenlands. Tre av disse korridorene 
er: 

U1) Østlandsområdet – Sør-Sverige, Danmark, Østersjølandene og kontinentet 

Korridoren er den viktigste landtransportforbindelsen til og fra Norge, med halvparten av vegtrafikken 
over grensen og en stor del av togtrafikken, med unntak av malmtransporten på Ofotbanen. 
Sjøtransport til og fra Danmark øst for Skagen, Sverige og Østersjøen kanaliseres også i denne 
utlandskorridoren.  
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U2) Østlandsområdet til/fra havner og flyplasser i Vest-Europa 

Dette er en ren sjø- og luftkorridor. Det mates gods og passasjerer inn i korridoren via veger, jernbane 
og flyruter i det innenlandske transportnettet til de store havnene rundt Oslofjorden og til Oslo lufthavn, 
Gardermoen; Sandefjord lufthavn, Torp og Moss lufthavn, Rygge. Viktige havner i Østlandsområdet er 
Oslo, Drammen, Tønsberg (Slagen), Borg, Larvik, Grenland og Moss. 

U3) Sørlandet – Danmark og kontinentet Europa 

Denne korridoren er definert rundt ferjesambandet Kristiansand – Hirtshals, som knytter sammen E39 
mellom Kristiansand og Trondheim («Kyststamvegen») med E39 fra Hirtshals til Nørresundby nord for 
Ålborg, og videre til (og fra) det europeiske motorvegnettet. I Kristiansand havn er korridor U3 koplet til 
innlandskorridor 3 både øst- og vestover. 

I transportplanens definisjon av korridorer behandles Kristiansand noe annerledes enn Larvik og 
Grenland, men det er usikkert om dette representerer noen spesiell utfordring i forhold til den 
problemstillingen som behandles i denne rapporten. 

7.4. Nasjonalt: Vei og jernbane 
 

Jernbanen er i dag svært konkurransedyktig på 
hovedrelasjonene fra Oslo (Alnabru) til byene Bergen, 
Stavanger, Trondheim, Bodø og Narvik. Det finnes noen 
begrensede, men like fullt betydelige, godsstrømmer 
mellom andre regioner, deriblant mellom Sør-Østlandet og 
Rogaland/Agder, Hordaland/Møre og Trøndelag. 

De fleste godsavganger på hovedrelasjonene skjer 
nattestid. Varer pakkes i containere og semitrailere og 
kjøres til terminalene på kveldstid. Der lastes togene og 
sendes ut på strekningene slik at de er framme neste 
morgen.  

Dette er et ruteopplegg som fungerer for næringslivet og 
posttjenesten. På dagtid er det som regel både 
lokomotiver og togstammer som står hensatt på 
terminalene i påvente av neste kvelds ruteavganger. For å 
utnytte materiellet best mulig kan disse bli benyttet til korte 
turer for å hente inn gods fra nærliggende regioner. Dette 
kan være ruter som varer fra morgen eller tidlig formiddag med retur til terminalen innen samme 
ettermiddag.  

Figur 17:Kart over hovedrelasjoner på 
jernbanetransport av gods. Etter regioner. 
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Figur 18: Transportarbeid på vei og bane, i millioner tonnkilometer 

7.5. Regionalt 
Det er utfordrende å drive regionale godstogtilbud på grunn av avstand. Toget har best forutsetninger 
på lange strekninger. Regionale togtilbud isoleres til spesialtransporter med høy vekt og hyppighet. 
Kalktransportene fra Eidanger til Brevik er et godt eksempel på dette.  

Ovenfor er det avklart at man kan kjøre togruter for å utnytte materiell bedre, eller sørge for at en 
reposisjonering kan gi en avkastning. Både ledig togmateriell og tomme lastbærere kan benyttes i 
regionale ruter som i seg selv ikke er lønnsomme. 

7.6. Oppsummert 
I et makroperspektiv kommer det meste av godset mot Norge i en korridor fra sør-vest, spesifikt fra 
næringsklynger på kontinental-Europa og fra havnene mot Nordsjøen og den engelske kanal – Bremen, 
Hamburg, Antwerpen og Rotterdam.  

Mens import til landet, målt i tonn, hovedsakelig skjer på utenlandske fartøy, er det veitransport over 
sør-østkorridoren som har mest å si for denne studien, i tillegg til fergetrafikk på Nordsjøen.  

Gods, både RORO og LOLO, skipes til havner langs hele kysten. Herfra fraktes godset til terminaler for 
ompakking, eller på lastebil direkte til mottaker. Intermodalt gods på Østlandet fraktes i hovedsak via 
Alnabru eller andre områder med mange samlastere for omfordeling. Godset distribueres ut i landet 
med jernbane eller bil, og fraktes alltid med bil det siste stykket til mottakeren.  

Flytskjemaet tegner et forenklet bilde av disse sammenhengene.  
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Figur 19: Flytskjema for sammenhenger mellom intermodale forbindelser. 
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8. Dagens situasjon 

8.1. Aktører og roller  
Intervjuene som er gjennomført i forbindelse med rapporten, og i tidligere rapporter, viser også vilje til 
(ønske om) å bruke jernbane for godstransport fra de berørte parter. 

 
Figur 20: Kart over jernbanelinjer, terminaler og havner i Sør-Norge. Sørvestbanen er markert i rødt. 

 

Hver for seg synes alle aktørene å være interessert i å delta i et samarbeid om økt godstransport på 
jernbane til og fra havnene langs Sørvestbanen. Det synes imidlertid ikke å peke seg ut noen aktør som 
er rede til å ta totalansvaret. 

• Vareeierne overlater sitt gods til speditører og samlastere. 

• Speditører og samlastere bruker de transportmidlene som er tilgjengelige på den enkelte 
destinasjon. 

• Rederiene seiler dit de andre aktørene ønsker sitt gods fraktet. 

• Togoperatørene kjører sine tog der de andre aktørene skal ha transportert sitt gods. 

• Havnene stiller seg til disposisjon for de som bruker havnene. 

• Jernbaneverket etablerer den infrastrukturen som blir etterspurt av togoperatørene. 

• Statens vegvesen ønsker å legge til rette for mer gods på jernbane. 

Alle er aktører som opererer innenfor bedriftsøkonomiske rammer og som ikke ønsker, eller har 
mulighet for, å ta en slik risiko som etablering av et nytt transportkonsept vil innebære.  
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8.2. Havner 

8.2.1. Larvik 
Larvik Havn ligger på Revet, like utenfor byen, og er nylig utbygget. Havnen håndterer både LOLO- og 
RORO-trafikk mot flere havner på kontinentet.  

Betydelige varestrømmer over Larvik: 

• Larvikitt. Stein som sendes i blokker på 20-50 tonn i container, eller i bulk på lektere. Steinen 
kommer til havnen på lastebiler og pakkes om like ved terminalen. Mottaker er Italia og Asia, samt 
Storbritannia (gjelder bulk på lekter) 

• Indusstrigods 

• Returpapir 

Larvik har 35% import, 65% eksport. Retningsbalansen ses ikke på som problematisk for havneeierne. 

 
Figur 21: Plantegning for Larvik Havn. Kilde: Rambøll/Larvik Havn 

 

Terminalen søkes utvidet. I dag er det 260m kaiplass. Dette skal utvides, samt at man forsøker å få 
jernbanesporet fra Sika-tomten ned til kaia. Havnen har i dag ikke praktisk mulighet for omlasting til tog.  
Tabell 6 nedenfor angir avganger fra Larvik, hentet fra havnens hjemmeside april 2014.9 
 

                                                           

 
9 http://www.larvik. havn.no/ rutesoek/category326. html  
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Tabell 6: Anløp til Larvik havn 2014 

Color Line Cargo  Larvik-Hirtshals  RORO Daglig 08:00 
 

Hirtshals  

Color Line Cargo  Larvik-Hirtshals  RORO Daglig 16:30 
 

Hirtshals  

Nor Lines  A-3   fr 
 

Kristiansand  

Unifeeder  Conmar Island   fr 
 

Kristiansand  

Team Lines  Nor 4   fr 
 

Brevik  

Nor Lines  A-3   lø 
 

Eemshaven  

Nor Lines  P-1   sø 
 

Kristiansand  

Unifeeder  Charon J   ti 
 

Kristiansand  

Tschudi Lines  North Sea   ti 
 

Immingham  

DFDS Logistics  Oslofjord service 2  ti 
 

Kristiansand  

Nor Lines  A-1   on 
 

Kristiansand  

Maersk Line  Oslo Service   on 
 

Bremerhaven  

MSC  Baltic Loop 6   to 
 

Kristiansand 

 

8.2.2. Grenland Havn  
Grenland Havn er en interkommunal havneoperatør med havner i Porsgrunn, Langesund, Skien og 
Brevik.  

Brevik 

Brevik havn har forbindelser til blant annet Gøteborg, Immingham og Gent. Trafikken fordeles på 1/3 
LOLO og 2/3 RORO.  

Brevik er, foruten Narvik, eneste terminal i Norge med operativt jernbanespor ut til kaia. Her kan man i 
teorien løfte rett fra jernbane til skip med reachstacker uten bakkelagring (men dette skjer nok ikke i 
praksis). Alternativt løft med reachstacker og roll-on med traktor.  

Utbyggingen av Eidangerparsellen vil medføre at Eidanger stasjon kan brukes som kombiterminal 
direkte knyttet til Brevik.  

Tabell 7 nedenfor angir avganger fra Brevik, hentet fra havnens hjemmeside april 201410. 

                                                           

 
10 http://www.gre nland-havn. no/skipsanløp-og-planlegger 
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Tabell 7: Anløp til Brevik havn 2014 

DFDS Seaways  Brevik - Immingham  

RORO Fri 03:00 
 

Immingham  

Samskip  Oslofjord Service   Fri 
 

Kristiansand  

DFDS Seaways  Brevik - Ghent  RORO Sun 09:00 
 

Ghent  

Team Lines  Nor 2   Sun 
 

Bremerhaven  

Team Lines  Nor 4   Sun 
 

Oslo  

DFDS Seaways  Brevik - Immingham  

RORO Mon 18:00 
 

Immingham  

Team Lines  Nor 3   Tue 
 

Göteborg  

DFDS Logistics  Oslofjord service 1   Tue 
 

Rotterdam  

Unifeeder  Spica. J   Tue 
 

Göteborg  

Team Lines  Nor 1   Wed 
 

Göteborg  

8.2.3. Kristiansand 
Kristiansand Havn KF eier og drifter ferjeterminal, containerterminal, terminal for cruiseskip, våt-
/tørrbulkterminal, stykkgodsterminal og offshore-/supplyterminal (OSP).  

Havna har direkte tilknytning til hovedveisystemet til blant annet Oslo, Stavanger og Bergen med E18, 
E39 og R9 i umiddelbar nærhet. Tabell 8 nedenfor angir avganger fra Kristiansand, hentet fra havnens 
hjemmeside april 201411.  

Tabell 8: Anløp til Kristiansand Havn 2014 

Color Line Cargo  Kristiansand-Hirtshals  RORO Hirtshals    Daglig 08:00 
 

Color Line Cargo  Kristiansand-Hirtshals  RORO Hirtshals    Daglig 16:30 
 

DFDS Logistics  Oslofjord service 3   Kristiansand    lø 
 

DFDS Logistics  Oslofjord service 2   Kristiansand    on 
 

Fjord Line  Fjord Line Express  RORO Hirtshals    Daglig 13:30 
 

Fjord Line  Fjord Line Express  RORO Hirtshals    Daglig 06:45 
 

MSC  Baltic Loop 6   Kristiansand    fr 
 

Nor Lines  A-3   Kristiansand    lø 
 

Nor Lines  P-1   Kristiansand    ma 
 

Nor Lines  P-1   Kristiansand    on 
 

                                                           

 
11 http://www.kris tiansandhavn.no/Gods/Overs ikt-ove r-l injer--som-anloper- havnen 
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Nor Lines  A-1   Kristiansand    to 
 

Samskip  Oslofjord Service   Kristiansand    lø 
 

Samskip  Oslofjord Service   Kristiansand    on 
 

Unifeeder  Conmar Island   Kristiansand    lø 
 

Unifeeder  Kristin Schepers   Kristiansand    lø 
 

Unifeeder  Charon J   Kristiansand    on 
 

 

8.3. Skipslinjer og rederier 

8.3.1. Containere 
Containere fraktes i hovedsak av shortsea- og feeder-operatører. Disse er ofte enten eid av, eller utfører 
tjenester for, de interkontinentale containerrederiene.  

8.3.2. RORO/ semihengere/ trailere 
RORO-trafikken kan deles i to aktører: Passasjerferger og rene RORO-skip. Fergene er typiske 
«motorveier til sjøs» som frakter personkjøretøyer og nyttekjøretøyer over havstrekker, og har ofte 
brede serverings- og underholdningstilbud. Enkelte lengre skipsruter, som for eksempel Oslo – Kiel og 
Oslo – København satser på cruisetrafikk, og oppleves i perioder å prioritere ned lastebiler til fordel for 
flere personbiler. Disse rutene har betydelig inntjening fra salgs av tax-free-varer, samt fra øvrig tilbud 
om bord.  

Andre kortere fergeruter kan ses på som forlengelser av motorveinettet, og seiler fra havner på 
sydkysten av Østersjøen til Skåne-regionen. 

Rene RORO-fartøyer går ofte på lengre ruter som ikke er attraktive for rekreasjonsturer. DFDS seiler 
blant annet fra England til Danmark og Norge, og Sea Cargo seiler Nederland – Esbjerg – Stavanger – 
Bergen.  
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Figur 22: Kartlegging av feeder- og shortsea-ruter i Europa 

 
Figur 23: Kartlegging ferge og RORO-ruter i Europa 
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8.4. Jernbaneterminaler og sidespor 
Terminaleieren eier området der gods omlastes mellom transportmodi, eller der gods lastes fra en 
lastbærer til en annen. Denne parten eier som regel alle fysiske installasjoner og tomter tilknyttet 
terminalen. I prinsippet er havner også en terminal, med en særegenskap for omlasting til skip.  

Terminaloperatøren drifter terminalen på vegne av terminaleieren. Driften kan bestå av bemanning, 
eierskap til håndteringsmateriell etc.  

8.4.1. Larvik 
Larvik havn er under utvidelse og modernisering (se over) og jernbaneforbindelsen til havnen er også en 
problemstilling. I dag har ikke havnen direkte tilgang til operative spor. Nord-øst for havna ligger Sika-
tomten, et sporområde på omkring 300m med tilknytning til Vestfoldbanen ved km. 156,86. Sidesporet 
har oppgraderingsbehov og trenger sikringsanlegg for å kunne brukes.  

Larvik havn håndterer i dag RORO med ferge til Hirtshals, samt bulk- og container-trafikk over 
containerhavnen. Et godsspor ut til havnen ville muliggjøre frakt av både containere og semitrailere. 
Håndteringsmateriell som terminaltruck og reachstacker er allerede i bruk i havnen i dag.  

 

 
Figur 24: Sporplan for Larvik stasjon og sidespor til Sika-tomten, med eventuelt spor ut mot havnen på Revet nederst. 

 

I forbindelse med en eventuell framtidig utbygging av sidesporet helt ut til havna bør man også vurdere 
å flytte sporet til østsiden av Elveveien før veien passeres. Det gjør at man ikke må sperre veien for 
passering av tog, og det gir bedre mulighet for å bygge tilsving mot Oslo.  

Traseen kan også grene av østover og gå der Lågaveien ligger i dag for å unngå konflikter i rundkjøringen 
Elveveien/Tjøllingveien. Dette gjør det lettere å sette opp nordgående togpendler fra Larvik havn.  



 

 

 
Jernbaneforum Sør  

      

20.06.2014      Side 49 (82) 

8.4.2. Kristiansand 
Kristiansand har i dag operativ kombiterminal på Langemyr, ved km. 359,96, fem kilometer nord for 
Kristiansand havn.  

I tillegg er det ifølge Network Statement 2014 et spor ut til containerhavna, som kan gi direkte kobling til 
både LOLO- og RORO-transporter. Dette sporet er nylig oppgradert for å kunne settes i drift, og gjerder 
er flyttet for å tillate lasting og lossing.  

Containere må eventuelt fraktes på offentlig vei, Setesdalsveien (Fv.9) for å nå Langemyr.. 

Langemyrterminalen, og godssporet på kaia, gir rett togvei mot både Oslo og Stavanger, fordi det er 
tilsving mellom Sørlandsbanen nordfra og mot Stavanger.  

 

 
Figur 25: Sporplan for Kristiansand 
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8.4.3. Grenland 

Brevik 
Grenland havn er tilknyttet det nasjonale jernbanenettet med Brevikbanen. Banen ble opprinnelig 
anlagt i 1985, og ble brukt til persontrafikk mellom Brevik og Skien. I dag brukes banen til 
kalktransporter fra Eidanger til Norcem-anlegget i Ørvik. I tillegg er Tangenkaien sidespor etablert ut til 
Grenlandsterminalen.  

Elektrisk toglok må alltid være i Eidanger-enden av toget (det er ikke strøm over kaia). Det er ikke 
muligheter for å gå rundt toget med loket utenfor terminalen. Det er derfor behov av assistanse fra 
diesel-lok når toget skal kjøres inn til terminalen. 

 

 
Figur 26 Spor til Grenland Havn (Brevik) 

Herøya/ Yara 

Herøyasporet grener av fra Vestfoldbanen 165 meter utenfor ytre sporveksel (spv 2) på Porsgrunn 
stasjon. Sporvekselen inngår i sikringsanlegget på Porsgrunn stasjon (spv 19). Ca. 250 meter fra 
sporvekselen går sporet inn i en 1,8 km lang tunnel og deretter på bru over Frednessundet. 
Herøyasporet eies av Hydro. Sporet ble åpnet i 1952 og har vært elektrifisert. Spor er fjernet innenfor 
gjerdet til Hydro industrier. 

Eidanger 
Eidanger er et fjernstyrt krysningsspor ved km. 192.20 på Vestfoldbanen, like øst for Porsgrunn. 
Krysningssporet er ca. 385 meter langt. Fra krysningssporet grener Breviksbanen ut mot syd.  
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Jernbaneverket er i ferd med å bygge ut Farriseidet-Porsgrunn-parsellen av Vestfoldbanen, og venter å 
ferdigstille den sommeren 2018. Den nye traseen kommer ut av Eidangertunnelen vest for Eidanger 
stasjon, og vil dermed gjøre Eidanger overflødig som krysningsspor. Sporforbindelsen beholdes for å gi 
tilgang til Brevikbanen. Brevikbanen vil være koblet til Vestfoldbanen i retning Porsgrunn og 
Bratsbergbanen. 

 
Figur 27: Sporplan for Eidanger stasjon, med Breviksbanens avgrening ned mot høyre 

8.4.4. Hirtshals (Danmark) 
Hirtshals havn ligger nord på Jylland, og har anlegg for både RORO og LOLO. Havnen ligger strategisk 
plassert nært skipsfarleder mellom Nordsjøen, Skagerak og Østersjøen.  

Havnen håndterer omkring 140 000 lastebiler årlig, derav 70 000 er transittgods. Trafikken på vei er 
økende.  

Havnen ønsker å bygge en ny jernbaneterminal på sydsiden. Terminalen skal kunne ta i mot 650m lange 
tog, og skal bli 60m bredde. Den skal håndtere semitrailere, der trailere kjøres med Terminaltruck 
(terminaltruck) rett inn på terminalområdet, over offentlig vei (E39).  
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Terminalen er allerede planlagt og finansiert, 
og avventer konsekvensutredning og 
igangsettelse. Byggetid beregnes til syv 
måneder. Finansieringen er 23M DKK fra 
Togfonden og 10M DKK fra private 
investorer.  

Det ønskes en godstogpendel til Tyskland 
med avgang hver natt, med påfølgende 
ankomst og omlasting om dagen.  

Det er i tillegg planlagt ny motorveiavgrening 
inn til Fjordlines kai, samt utvidelse av 
terminaloppstillingsområdet mot øst.  

En jernbaneforbindelse direkte til Hirtshals 
havn vil kunne avhjelpe på trafikken langs 
hele Jylland.  

Det er pekt ut fire flaskehalser på vei til og 
fra Hirtshals:  

• Tunellen i Ålborg 

• Århus 

• Trekantområdet 

• Nord-Tyskland 

 

 

 

 

8.5. Samlastere og transportører 
Samlastere er selskaper som leverer frakttjenester til vareeiere. Samlasterne samler varer fra flere 
vareeiere, samler dem i en lastbærer på en terminal, og sender dem mot bestemmelsesstedet. 
Samlasteren er ofte ansvarlig for hele transportkjeden fram til mottaker. Samlaster kan frakte 
lastbærerne med egne tog, skip eller biler, eller kjøpe frakten som en tjeneste fra tredjepart. Vareeier 
har ikke nødvendigvis innflytelse over fraktmåte, men kjøper en «pakketur» fra A til B.  

 

Figur 28: Orthofoto av Hirtshals. Hirtshalsbanen er tegnet inn 

med omtrentlig plassering for ny terminal. Veien ut til kaien er 

markert i rødt. Dagens godsterminalområde er markert i rødt 

nederst på kartet.  
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8.5.1. Bring Logistics og Posten 
Bring Logistics er en av de største post- og logistikkaktørene i Norden, og tilbyr forsendelser både 
nasjonalt og internasjonalt. Bring er en del av Posten, og retter seg mot bedriftsmarkedet mens Posten 
håndterer post til private.  

På togstrekninger frakter Posten og Bring 80 % av godset sitt på tog, totalt 3000 TEU i uka. På 
Bergensbanen, Nordlandsbanen og ARE-forbindelsen går 95 % på tog.  

Fra flere hold signaliseres det at antallet forsendelser brevpost går ned, mens pakkepost øker. Dette kan 
ses i sammenheng med utvikling i netthandel. En 25 fots container kan ta i snitt 1000-1200 pakker, det 
vil si at omkring 1000 personer kan vente på at én enkelt container kommer fram. Dette tydeliggjør hvor 
viktig det er å få godstogene fram på tiden. 

Posten og Brings logistikk-kjede henger sammen med innleveringsfristene på ettermiddagen. Utsendelse 
forgår fra terminalen mellom 16:00 og 23:00, med ankomst 02:00 til 08:00. Deretter sorteres og 
distribueres enhetene lokalt.  

Alnabru er navet for godstransport og det er en betydelig grad av ompakking av gods fra utlandet før 
videre forsendelse innenlands. Ca. 50 % av gods fra utlandet går uåpnet videre.

 
Figur 29: Persontogets og godstogets kunder. Mens et persontog har 300 kunder kan det være 
1100 personer som venter på pakkene som er i en eneste container fra Bring. Hele tog kan ha så 
mange som 40'000 kunder. 

 

Bring får inn 50-70 trailere hver vei per måned Østlandsgods via Brevik (DFDS RORO). Drammen er 
knutepunkt. DFDS er Brings største konkurrent på transporter til England. Fergene er avhengig av både 
passasjerer og gods for å kunne operere.  

Bring anslår løftekostnader i Brevik og på Alnabru til å tilsvare bilkostnader på strekningen. 
Terminalkostnader er lavere i andre land enn i Norge; bør være potensiale for å redusere disse. 

Bring har OK balanse import/ eksport i dag. Generelt utgjør transport av tomme containere ca. 30 %. 

Brings erfaringer er at tog Rotterdam-Oslo blir for dyrt i forhold til bil via Kiel-Oslo-fergen. På denne 
relasjonen kan alle transportformer tilbys, og flere har forsøkt jernbane her. Shortsea er billigere og bil 



 

 

 
Jernbaneforum Sør  

      

20.06.2014      Side 54 (82) 

er raskere enn tog. Jylland-Hirtshals er dessuten en jernbaneteknisk utfordring. En fordel for 
jernbanetransport er at det ikke er noen forsinkelser ved grensene, da tollbehandling foregår ved 
ankomst. 

TX logostics har en terminal i Ruhr; Herne (nær Diusburg).  TX-tog Herne-Hirtshals kan være interessant 
med mange potensielle brukere.  En utfordring er at TX må ha gjennomsnitt 95 % belegg for å kjøre 
lønnsomt. Lastebil Herne-Kiel er en arbeidsøkt for bilsjåfør. Herne-Oslo er 30 timer med bil. Rotterdam-
Oslo er 36-39 timer med en sjåfør. 

8.5.2. Rail Terminal Drammen 
Rail Terminal Drammen (RTD) forretningside er ompakking mellom ulike lastbærere. De tar i mot 
godsvogner med stykkgods fra Europa (Belgia/ Italia/Frankrike), via Hallsberg, og pakker om til 
innenlands distribusjon med bil og tog (containere). For noen av transportene har RTD direkte kontakt 
med sluttkunden og formidler dør-til-dør-transport. 

CargoNet skifter for RTD i Drammen i dag. Det går ingen kipptog ut fra Drammen i dag, unntatt en 
sjelden gang til Hønefoss. CargoNet kjører godstog Drammen-Bergen/Stavanger daglig. RTD setter blant 
annet containere på disse togene fra samme terminal.  

RTD har samarbeid med speditører i Italia og Frankrike og terminal i Antwerpen. Terminaler Modena og 
Perpignan. Gjensidig samarbeid med italiensk kollega. Det er tre dager reisetid Modena-Drammen 

Vognlast er mer kompakt enn containere. Vogner med stor kapasitet: 4 vogner (innendørs i dag) 220 m3 
mye mat 29 m vogn netto 63,5 tonn. Bil maks 24 tonn. 27 m vogn laster som 3 biler 

RTD er engasjert i utvikling av en ny godsterminal ved Kopstad i Nordre Vestfold (Nykirke). Arealet fylles 
nå ut med stein fra Holmestrand-tunnelen og Jernbaneverket har signalisert at det vil komme 
sporavgrening fra Vestfoldbanen.  

Kopstad terminal vil ha samlastere. Det vil kunne kjøres tog herfra til Trondheim, Bergen m.fl. Kipptog 
fra Brevik til Kopstad er en mulighet. Kan tenke 250 m toglengde her. Med bidrag fra Larvik/ Brevik kan 
man få til godstog Drammen-Trondheim. 

 

8.6. Jernbanestrekninger 

8.6.1. Infrastrukturforvalter 
Jernbaneverket er infrastrukturforvalter for jernbanen, etter oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet. Statens Vegvesen er vegadministrasjon for riksveger og 
fylkesveger. 

8.6.2. Vestfoldbanen 
Vestfoldbanen er definert som strekningen Drammen til Skien via Larvik og Porsgrunn. Banen er en del 
av IC-trianglet, og vil i årene som kommer oppgraderes med dobbeltspor. Parsellene Nykirke-Holm med 
Holmestrand stasjon, samt Eidangerparsellen fra Larvik til Porsgrunn er under bygging i dag.  
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Vestfoldbanen har i dag dobbeltsporparsell Kobbervikdalen-Holm og langt kryssingsspor (3,2 km) ved 
Barkåker. For øvrig er banen enkeltsporet med 11 kryssingsspor mellom Drammen og Porsgrunn. Av 
disse er 3 stk kortere enn 300 m (Sem, Larvik, Porsgrunn), mens 7 er lengre enn 400 m. 

Banen trafikkeres i dag av intercity-tog mellom Skien/Larvik og Oslo/Lillehammer/Dombås. Togene har 
timesfrekvens i hver retning, med innsatstog i høytrafikkperioden. Foruten enkelte sporadiske tog, samt 
kalktransportene til Brevik, er det ikke godstrafikk på strekningen.  

Banen er tett trafikkert med persontog på dagtid og det er vanskelig å finne gode ruteleier for godstog, 
spesielt i nordgående retning.  

Dobbeltsporparsellene Holm – Nykirke og Farriseidet-Porsgrunn åpner henholdsvis i 2016 og 2018 vil 
åpne for større muligheter også for godstog på Vestfoldbanen, primært utenom de timene hvor det 
kjøres innsatstog i IC-trafikken. 

 

 
Figur 30: Sporplan for Vestfold-, Bratsbergs- og Sørlandsbanen. 

 

8.6.3. Sørlandsbanen/ Bratsbergbanen 
Sørlandsbanen er definert som strekningen Drammen til Stavanger, via Kongsberg og Kristiansand. 
Banen trafikkeres av lokaltog fra Oslo til Kongsberg, lokaltog på Jærbanen og regiontog Stavanger-
Kristiansand -Oslo. Banen trafikkeres av godstog mellom Alnabru og Ganddal syd for Stavanger.  

Nord for Kristiansand er det bygd tilsving mellom banene mot Stavanger og Oslo, slik at godstog kan 
kjøre gjennomgående. Persontog kjører inn til Kristiansand stasjon. 
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Sørlandsbanen er, med unntak av Jærbanen fra Sandnes til Stavanger, enkeltsporet. Banen har til flere 
krysningsspor over 500m.  

Bratsbergbanen går fra Skien til Nordagutu og Notodden i Telemark Fylke. Banen knytter sammen 
Vestfoldbanen med Sørlandsbanen og har en viktig beredskapsmessig rolle dersom en av de andre 
banene er stengt. 

Banen trafikkeres i dag av lokaltog mellom Skien og Notodden, med åtte avganger i døgnet i hver 
retning. Banen har ett krysningsspor, Valebø på 410 meter og god kapasitet til eventuelle godstog fra 
Vestfoldbanen. På Nordagutu møtes banene slik at tog fra Bratsbergbanen kan fortsette 
gjennomgående mot Oslo på Sørlandsbanen. 

 

Sørlandsbanen/ Bratsbergbanen Drammen – Nordagutu - Brevik 

Strekningen Drammen – Brevik er 150 km og har 20 kryssingsspor. Med unntak av Porsgrunn er alle 
lengre enn 330 m og 16 av kryssingssporene er lengre enn 400 m. Trafikkbildet på strekningen varierer i 
dag fra delstrekning til delstrekning. 

Delstrekning Togtilbud Kjøretid Lt/Rt/Gt (min) 
Drammen-Hokksund-Kongsberg Lokaltog hver time 

Regiontog ca hver time 
Godstog;  

40/35/40 

Kongsberg-Nordagutu Regiontog hver 2 time 
Godstog;  

xx/35/40 

Nordagutu-Skien Lokaltog ca hver 2.time 30/xx/30 
Skien-Porsgrunn Regiontog ca hver 2.time 

Lokaltog ca hver 2.time 
9/9/10 

Porsgrunn-Eidanger-Brevik Regiontog ca hver 2.time 
Godstog ca hver time 

Xx/15/15 

 

Strekningen Drammen-Kongsberg er enkeltsporet med 2-4 minutter kjøretid mellom kryssingssporene, 
noe som gjør den svært kapasitetssterk og det kan kjøres 3-4 tog pr time pr retning (2 lokaltog og 
regiontog/ godstog). 

 

Sørlandsbanen Kristiansand – Ganddal 

Strekningen er 215 km og har 21 kryssingsspor. Av disse er 15 lengre enn 330 m og 12 lengre enn 400 m.  

Fra desember 2014 trafikkeres strekningen med persontog i 2 timers frekvens på dagtid Kristiansand-
Egersund-Stavanger, timefrekvens lokaltog Egersund-Stavanger og halvtimes frekvens lokaltog Nærbø-
Stavanger. 

Kjøretiden er noen over 2 timer mellom Kristiansand og Egersund både for person- og godstog. Mellom 
Egersund og Klepp (Ganddal) er kjøretiden 35-40 minutter for lokaltog og godstog og 25-30 minutter for 
regiontog. 
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Strekningen Egersund-Sandnes er enkeltsporet med 2-4 minutter kjøretid mellom kryssingssporene, noe 
som gjør den svært kapasitetssterk og det kan kjøres 3 tog pr time pr retning (2 lokaltog og enten et 
regiontog eller et godstog). 

 

8.6.4. Nord Jylland – Tyskland 
Korridoren over Jylland til Hirtshals/ Fredrikshavn er fra 2013 en del av Transeuropean Network of 
Transport (TEN-T). Det kan tolkes som et signal om dette er en viktig korridor mot Norge, og 
understreker Hirtshals’ posisjon i europeisk sammenheng, DB Schenker har utpekt fire gods-nav i 
Danmark: 

• Esbjerg 

• Taulov 

• Høie Tåstrup 

• Hirtshals 

På banestrekningen fra Hirtshals til Tyskland er det flere problemområder som begrenser 
handlerommet.  

Rushtidstrafikk rundt byområdene Aalborg, Aarhus og Vejle (triangelområdet) gjør at godstog ikke kan 
passere, da passasjertog prioriteres. Ikke å treffe noen av disse byene i rushtid morgen eller kveld gjør at 
nattavgang er det eneste mulige.  

De to sekkestasjonene Hjørring og Aarhus begrenser toglengden. Lokomotivet må skiftes til motsatt side 
her. På lang sikt kan det etableres tilsvinger.  

Strekningskarakteristikk 

• Aarhus H-Aalborg: Dobbeltspor 139,9 km 

• Aalborg-Hjørring: Enkeltspor 48,2 km. - Krysning: Lindholm, Sulsted, Brønderslev og Vrå 

• Strekningen Århus – Hjørring forventes utrustet med ERTMS innen 2018 og elektrifisert innen 2023. 

 

8.6.5. Nordjyske Jernbaner 
NJJ er både operatør og infrastruktureier på sidebanene Hjørring-Hirtshals og Fredrikshavn-Skagen. De 
har sentral og verksted i Hjørring. Banene har 22,5 t aksellast og normal UIC profil (G2). Således er det 
kompatibelt med øvrig nett.  

Det har tidligere vært en togrelasjon fra Duisburg til Hjørring som ble delt i to togstammer til 
Fredrikshavn og Hirtshals.   

NJJ viser stort velvilje til å tillate godstog på deres nett. 
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8.7. Togoperatører 
En togoperatør leverer transporttjenester på jernbane. Togoperatøren kan eie eget materiell, eller leie 
dette av en tredjepart.  

Togoperatøren har tillatelse fra Jernbanetilsynet til å drive trafikkvirksomhet med godstransport. 
Tillatelsen kan være begrenset til visse strekninger, og kan inkludere transport av farlig gods. I Norge 
driver følgende operatører godstransport på det nasjonale jernbanenettet12: 

• CargoNet AS  

• Cargolink AS 

• Green Cargo AB 

• Grenland Rail AS 

• Hector Rail AB 

• TX Logistik AB 

• Tågåkeriet i Bergslagen AB 

• LKAB Malmtrafikk AB 

CargoNet og CargoLink opererer i dag (2014) begge godstog mellom Oslo og Ganddal og har materiell og 
personale i Ganddal på dagtid. 

Hupac kjører i dag 2 tog pr dag mellom Nord-Italia (Verona/ Milano) og Taulow og har antydet 
muligheten til å forlenge til Hirtshals. 

DB Schenker er en svært stor aktør i det europeiske transportnettverket, med 3500 togavganger daglig. I 
Danmark frakter de 1100 lastebiler daglig.  

Godstransport på jernbanen er beheftet med flere myter som må avlives: 

• Avstander: Gods på jernbane kan være lønnsomt på strekninger betydelig kortere enn 500 km – 
dersom det for øvrig er lagt til rette for det. Jernbanen kan være konkurransedyktig med bil på 
mange transporter 

• Punktlighet: Godstogenes punktlighet er i dag meget god; 94% er mindre enn 15 minutter forsinket. 
Det har aldri tidligere vært så bra.  

• Kapasitet for godstog på fremtidige IC-strekninger; ref kap 3.3. 

• Nødvendig lengde på kryssingsspor; ref kap 10.2.2. 

 

                                                           

 
12 Ki lde: Statens  Jernbaneti lsyn 
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9. Krav til framtidig situasjon 

9.1. Målsettinger 
Hovedmålet med denne studien er å peke på mulighetene, og anbefale tiltak, for å oppnå mer 
godstrafikk på Sørlands- Vestfold- og Sørvestbanen. I nasjonal sammenheng kan dette skje på tre måter: 

1. Godstrafikken på bane øker som følge av produksjonsøkning og befolkningsvekst – prosentandelen 
av totalt transportarbeid forblir lik.  

2. Gods overføres fra vei til bane – prosentandelen øker for bane. 

o Økning på hovedrelasjoner 

o Tillegg av nye ruteopplegg, som er attraktive for kundene (for eksempel ARE) 

3. Import- og eksportgods overføres fra øst-korridoren og København/Malmø/Gøteborg-navet, til 
havner i Agder, Telemark og Vestfold, og føres over på bane derfra. Man skaper en sørvest-korridor 
for godstransport på sjø og bane – Nordic Link.  

9.2. Suksessfaktorer 
Det er tre faktorer som må vektlegges i 
enhver løsning:  

• Pålitelighet 

• Punktlighet 

• Regularitet/ frekvens.  

Figur 31 viser hvilke behov man har til et 
transporttilbud, det være seg skip, bil eller 
tog. Leveransens punktlighet og regularitet 
er det aller viktigste. Dernest er pris og 
framføringstid viktig, men det stilles her 
ulike krav til ulike typer last. Miljø er et viktig 
tema for mange, men teller i realiteten langt 
mindre enn de grunnleggende kravene.  

I tillegg følgende suksesskriterier:  

• Nettverktenkning framfor isolerte 
korridorer 

• Utnytte togmateriell på dagtid 

• Tomcontainere kan bidra til retningsbalanse 

• Appellere til vareeiernes miljøbevissthet 

Figur 31 Intermodal behovspyramide. Tilpasset etter tilsvarende 
illustrasjon fra CargoNet AS. 
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Den viktigste suksessfaktoren som er påvist i arbeidet med denne studien er at en aktør må starte opp 
et frekvent tilbud som utføres på en helhetlig og driftssikker måte. Mange informanter peker på dette 
som et viktig første-steg mot nye godskorridorer.  

9.3. Tidshorisonter 
1. Nå-situasjon: Forutsetter ingen tiltak, utover økonomiske og forretningsmessige satsninger. 

Tidshorisont: Fra dags dato.  

2. Kort sikt: Forutsetter at enkelte nøkkeltiltak er utført for å muliggjøre for eksempel godsomlasting 
innenfor dagens infrastruktur. Tidshorisont: 2015-2020 

3. Lang sikt: Forutsetter helt eller delvis utbygging av intercity-strekningene fram til Skien, slik at det 
skjer en betydelig kapasitetsøkning som tillater godstogtrafikk på strekningen. Tidshorisont: 2020-
2030. 

4. Overskuelig framtid: Forutsetter utbygging av Sørvestbanen mellom Skien eller Porsgrunn og 
Gjerstad. Tidshorisont: Etter 2030 

 

9.4. Omlastingstid og framføringstid 
Over avklares fire hovedkrav til et transportopplegg, hvorav framføringstid er en av dem. Denne 
variabelen er den som enklest kan fastsettes i en studie som denne. Pris er markedsfundert, mens 
leveransesikkerhet er et rent krav som må realiseres gjennom god driftsstyring og håndtering av 
eksternaliteter.  

Framføringstiden kan regnes som tiden det tar fra en vare avgår fra avsender til den leveres hos 
mottaker. Underveis er det flere transportledd som hver står for en reisetid og omlastningstid.  

For forslag til transportopplegg kan man bruke casestudier, der hver mulige transportkombinasjon 
kartlegges.  

Casestudie: Hamburg-Trondheim 
Figur 32 viser en grafisk ruteplan for en tenkt godstransport mellom Hamburg i Tyskland og en kunde 
omkring 25km fra Trondheim sentrum. Dette er et konstruert eksempel for å vise framføringstidene til 
ulike transportformer i kombinasjon.  

De ulike transportrekkene er, i stigende rekkefølge etter tid brukt: 

1. Biltransport på vei over Øresund – Best case: 16,5t 

Dette er et alternativ basert på kontinuerlig kjøring uten fergeopphold. Dette kan kun oppnås med tre 
sjåførbytter underveis for å eliminere behovet for hviletid i transportkjeden.  

2. Jernbane og ferge, direkte rute: 21t 

Dette alternativet forutsetter jernbaneterminal i Hirtshals og Larvik, samt direkte togrute Larvik – 
Trondheim. Biltransport Hamburg - Hirtshals vil ta like lang tid.  

3. Jernbane og ferge, med bytte på Alnabru: 25t 
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Samme som over, men her er terminalopphold på Alnabru, á 4t, medberegnet. 

4. Biltransport og ferge, tatt høyde for kjøre- og hviletidsbestemmelser: 25,5t 

Biltransport med ferge Hirtshals – Larvik. Kjøretiden til Trondheim medfører at man må ha døgnhvile på 
11t eller sjåførbytte midtveis.  

5. Biltransport på vei over Øresund, tatt høyde for kjøre- og hviletidsbestemmelser: 30,3t.  

• Ellers som første alternativ.  

 

 
Figur 32: Illustrasjon av ulike transportformer og kombinasjoner på strekningen Hamburg-Trondheim med halvtimes 
kjøretur ut til mottaker fra terminalen på Brattøra. 

 

6. Skip til Larvik og deretter jernbane direkte: 41,5t 

Mye containergods kan skipes fra havnene i Hamburg eller Rotterdam, med feederskip til Larvik for 
omlasting til tog. Her er direkte togrute beregnet.  

7. Skip til Larvik og deretter jernbane med bytte på Alnabru: 45,5t 

Som over, men med bytte på Alnabru (4t)  

8. Skip til Trondheim: 53t 

Det er også feeder-ruter til Trondheim fra kontinentet. Dette er den tregeste transportformen av dem vi 
har sett på her, men er muligens den billigste fordi man unngår ekstra terminalhåndteringer underveis.  
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Figur 33: Tidsbesparing som følge av kortere terminalopphold. 

 

Figuren over viser hvordan den totale framføringstiden kan kortes betydelig ned dersom man forkorter 
terminaloppholdene, eller sågar sløyfer enkelte terminalopphold helt.  

Forkorting av terminalopphold kan gjøres ved å gjøre terminaldriften mer effektiv, eller ved å planlegge 
for godsomlasting uten at lastbærere mellomlagres. Det finnes flere studier av lastbæreres teoretiske 
oppholdstid i terminaler. Jernbaneverket utbygging13 har beregnet oppholdstider på 4 til 8 timer, 
avhengig av flere faktorer. I casestudien for Hamburg Trondheim over er det vist til fire timers 
omlastingstid. 

9.5. Mulige transportmengder 
Denne studien peker ut tre havner som er aktuelle for godsforbindelser med tog: Larvik, Grenland, 
Kristiansand og til dels Stavanger. 

For å sannsynliggjøre et markedsgrunnlag for godstog til og fra disse havnene kan man anta at en andel 
av intermodalt gods over havnen kan fraktes inn og ut med tog. I beregningen under settes dette tallet 

                                                           

 
13 Jernbaneve rket Utbygging: Hovedplan – Report on dynamic capacity calculations , Alnabru Godsterminal. Dok.nr. UAC-00-A-
11033. Utført av Cowi, ETC og BMC. 
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til 10 %. Dette er et lavt anslag, men det kan sannsynliggjøres. Dessuten bør markedsandelen øke 
dersom et tilbud opprettes.  

Tabell 9 under viser intermodale godsmengder over de fire havnene i 2012 (kilde: SSB tabell 04277). 
Deretter er det beregnet antall togavganger eller -ankomster årlig og ukentlig, gitt 10 % markedsandel. 
Tallene er avrundet ned til nærmeste heltall. Det er brukt tall fra avsnitt 3.2 om dimensjonerende 
godstog. 

Tabell 9: Lastet og losset gods i tonn og TEU i 2012 

  Godsmengde skip TEU skip  

  Lastet Losset Lastet Losset 

Larvik Havn Containere - LOLO 541228 129133 54123 12913 

 Containere - RORO 0 168 0 17 

 RORO selvgående 224058 301728 22406 30173 

 RORO ikke selvgående 0 0 0 0 

 Sum 765286 431029 76529 43103 

Grenland Havn Containere - LOLO 322340 30307 32234 3031 

 Containere - RORO 11469 24417 1147 2442 

 RORO selvgående 1233 27430 123 2743 

 RORO ikke selvgående 80995 122096 8100 12210 

 Sum 416037 204250 41604 20425 

Kristiansand Havn Containere - LOLO 223644 188110 22364 18811 

 Containere - RORO 49 101 5 10 

 RORO selvgående 198205 233899 19821 23390 

 RORO ikke selvgående 36135 33486 3614 3349 

 Sum 458033 455596 45803 45560 

 

 

Tabell 10: Markedsgrunnlag for togtransporter, basert på tall fra Tabell 9. 

 Markeds-
andel tog 

TEU Togandel Antall tog (årlig) Avg/ank per uke Sum 

tog 

  Ink. Tog Utg. tog Ink. Tog Utg. tog Ink. Tog Utg. tog  

Larvik Havn 10 % 7653 4310 147 83 3 2 5 

Grenland Havn 10 % 4160 2043 80 39 2 1 3 

Kristiansand Havn 10 % 4580 4556 88 88 2 2 4 
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Som man ser av Tabell 10 kan følgende togtilbud sannsynliggjøres, basert på godsmengder i 2012:  

• Larvik 

o 3 ankommende og 2 avgående tog 

o Totalt 5 tog 

• Grenland 

o 2 ankommende og 2 avgående tog 

o Totalt 3 tog 

• Kristiansand 

o 2 ankommende og 2 avgående tog 

o Totalt 4 tog 

o God retningsbalanse! 

 

 
Figur 34 Løstrailer – fra flyverdenen «Unaccompanied Minor» - på fergekai i Larvik. Illustrasjon: Rejlers Railconsult 
AS. 
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10. Alternative transportforbindelser 
Basert på forutsetninger og bakgrunn beskrevet i tidligere kapitler skisseres noen forslag til 
transportopplegg som vil kunne realiseres med begrensede infrastrukturinvesteringer i forhold til 
dagens situasjon. 

Dette er noen utvalgte illustrerende 
eksempler på transportopplegg. 
Det kan finnes andre 
kombinasjoner. 

Noen grunnleggende 
forutsetninger: 

• Terminaloperasjoner i havnene 
må gjøres av havnenes 
terminaloperatører slik at 
ytterligere investeringer ikke er 
nødvendig.. 

• Vognene bør i utgangspunktet 
ikke stå over et døgn, for å 
unngå kapitalkostnader i form 
av flere vogner. 

• Antar losse-/lastetid for et helt 

togsett er 3 timer. 

• De beskrevne rutetidene er testet på dagens grafiske rute og dokumentert kjørbare (men dette er 
ikke nærmere drøftet/ kvalitetssikret med Jernbaneverket). 

Figur 35 viser en grafisk framstilling av overgangen mellom bane og sjø. Strekning langs y-aksen og tid 
langs x-aksen. Lossing og lasting av et tog vurderes å ta 3 timer. Lossing og lasting av RORO-skip 
gjennomføres på 1 time. Optimalt sett bør dette skje samtidig slik vist på figuren.  

Beskrivelsene nedenfor er gjort uavhengig av hvilke aktører (togoperatører m.m.) som kan tenkes å 
gjennomføre dem. For jernbanedelen kan det være nødvendig med samarbeid mellom store 
riksdekkende aktører og små lokale aktører i og ved terminalene. 

10.1. Muligheter på kort sikt. 
 

Dette avsnittet beskriver noen transportmuligheter som kan realiseres på kort sikt, uten betydelige 
investeringer i infrastruktur. 

Figur 35 Grafisk rute for møte mellom tog og skip i havneterminal. 
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Figur 36: Flytskjema for godstransport i Europa, med nye forbindelser uthevet. 
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10.1.1. Ganddal – Kristiansand – Tyskland (Ruhr) 
Lastetype: Containere og RORO 

Tidshorisont: Nå-situasjon 

Godstog på dagtid Ganddal-Kristiansand – Ganddal har vært kjørt tidligere, men ble avsluttet på grunn 
av for lite last (TEU pr tog; burde vært 20).  

Lok, vogner og personale er tilstede i Ganddal på dagtid og kan disponeres til slik kjøring på dagtid.   

Skifting i Kristiansand er nødvendig: Usikker på om det er skiftelok på Langemyr nå. 

Gjennomgang av dagens grafiske rute tilsier at det kan etableres en fornuftig godstogrute fra Ganddal 
ca. kl.10:00 til Kristiansand kl.13:00. Retur fra Kristiansand kl.17:00 til Ganddal kl.20:00. 

Toget kan kjøres med materiell (lok og vogner) som har ankommet til Ganddal (fra Oslo) kl.06:00 og har 
avgang fra Ganddal igjen mot Oslo kl.21:00.  

Toget vil fra Ganddal til Kristiansand kunne ta med seg containere og/ eller seminhengere som skal med 
fergen fra Kristiansand kl.15:30 til Hirtshals og derfra kunne sendes med evt. nattgodstog mot Tyskland. 

 

Nordgående 
Duisburg 12:00   
Thaulov 00:00   
Hirtshals 06:00   
Hirtshals 12:15C 11:45F 18:00F 20:45C 
Kristiansand 15:30C 14:00F 20:15F 00:30C 
Kristiansand 17:00   
Ganddal 20:00   
Vestlandet (bil) Neste morgen   

 

Sørgående 
Vestlandet (bil) Ettermiddag/kveld   
Ganddal 10:00   
Kristiansand 13:00   
Kristiansand 16:30C 15:00F 08:30F 08:00C 
Hirtshals 19:45C 17:15F 10:45F 11:15C 
Hirtshals 00:00   
Thaulov 06:00   
Duisburg 18:00   

Fergetider: F=FjordLine, C=ColorLine 

 

Motsatt veg vil toget fra Kristiansand kunne ta med seg containere/ semihengere som har ankommet 
kl.15:30 med ferge fra Hirtshals og som kan ha kommet med nattgodstog fra Tyskland til Hirtshals. Dette 
er tidskritisk i forhold til ankomst Ganddal kl.20:00 når togstammen skal ut igjen mot Oslo kl.21:00. 
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Toget fra/ til Ganddal kan også levere semihengere til de andre fergeavgangene, dersom det ikke er 
tidskritiske at de blir stående i Kristiansand i 16 timer. 

Avgangs- og ankomsttidene i Ganddal er kanskje ikke så gunstige, med ankomst kl.20:00 og avgang 
kl.10:00. 

10.1.2.  Bergen – Brevik – Storbritannia/ Rotterdam 
Lastetype: Containere og RORO 

Tidshorisont: Nå-situasjon 

Godstog med tomcontainere Bergen – Brevik ble kjørt 5 ganger januar-mars 2014. Dette kan gjøres om 
til permanent tilbud, tilpasset ankommende skip. Transportene her kan bestå av løshengere til/fra 
Storbritannia (RORO) og/ eller containere til/ fra Rotterdam, i tillegg til tomcontainerne til/fra Brevik. 

Tog fra Bergen kjøres til Hokksund hvor de vendes (lok flyttes over til motsatt ende) og kjører 
Sørlandsbanen/ Bratsbergbanen via Kongsberg, Nordagutu og Skien til Eidanger og Brevik. Brevikbanen 
er tett trafikkert med kalktog mandag-fredag kl.06-18. 

De foreslåtte ruteleiene er satt opp med korrespondanse med fergene til/ fra Storbritannia, da det antas 
at løshengere gjerne har litt høyere prioritet enn containere. Særlig sjøcontainere har det ofte ikke så 
travelt og kan stå noe tid i havn.  

 

Sørgående 
Bergen 05:03 (550214)   
Hokksund 12:30 (5502)   
Hokksund 13:15   
Nordagutu 14:45   
Brevik 16:00    
Brevik 18:00 Man 03:00 Fre  
Immingham 22:00 Ons 04:00 Lør  
 

Nordgående 
Immingham  05:00 Lør 05:00 Tir 
Brevik  08:00Man 22:00 Tor 
Brevik  19:30  
Nordagutu  20:30  
Hokksund  21:30  
Hokksund  22:00  
Bergen  05:30  

                                                           

 
14 Tog 5502 ordinært daggodstog Bergen (05:03)-Dramme n (13:06)-Os lo (ank Alnabru 13:58)  
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Hokksund stasjon  

 
Figur 37: Sporplan, Hokksund stasjon. Mulige tilsvingalternativer er tegnet inn med rødt. 

 

Figur 37 illustrerer utfordringer i Hokksund. Blå strek på eksisterende spor og rød strek på mulige tilsving 
som kan redusere tidsbruk ved passering Hokksund for tog mellom Bergens- og Sørlandsbanen. 

10.1.3. Trondheim– Drammen – Brevik – Storbritannia/ Rotterdam 
Lastetype: Containere og RORO 

Tidshorisont: Nå-situasjon 

Godstog fra Trondheim (og/ eller Bergen) med vogner til Drammen og Brevik. 

Det antas å være begrenset marked for gods på tog mellom Trondheim og Drammen og mellom 
Trondheim og Grenland/ Brevik Havn. Til sammen kan disse strømmene være tilstrekkelig til at det kan 
settes opp godstog. 

Tog fra Trondheim deles i Drammen. Vogner til Brevik fortsetter som eget tog til Brevik.  

Tog fra Trondheim ankommer Drammen om morgenen. Deler av toget fortsetter til Brevik.  Etter 
lossing/ lasting i Brevik kjøres toget til Drammen hvor det skjøtes sammen med vognstamme fra 
Drammen og fortsetter som nattgodstog til Trondheim. 
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Toget kan kjøres til Brevik de dagens hvor det er aktuelle skipsanløp. Rutemessige utfordringer kan 
oppstå Drammen-Kongsberg i høytrafikkperioder og i forhold til kalktog på Brevikbanen.  

Tall i parentes bak klokkeslett refererer til relevante tognummer i dagens ruteplan. 

Sørgående 
Bergen  21:08 (5518) 
Trondheim 19:12 (5706) | 
Drammen 05:15 03:46 (5518) 
Drammen 5:30 
Nordagutu 7:45 
Brevik 09:30 
 

Nordgående 
Brevik 14:30  
Nordagutu 15:45  
Drammen 18:30  
Drammen 20:53 (5519) 19:45 20:30 
Trondheim | 04:36 (5719) 07:06 (5735) 
Bergen 04:15 (5519)   
 

10.1.4. Trondheim/ Bergen – Drammen - Larvik – 
Tyskland (Ruhr) 

Lastetype: RORO 

Tidshorisont: Mellomlang sikt 

Togtider mellom Trondheim/ Bergen og Drammen som i kap 10.1.3. 

Drammen 08:45    
Larvik 10:15    
Larvik  17:30 08:00  
Hirtshals  21:15 11:45  
Duisburg  18:00   
Duisburg   15:00  
Hirtshals  22:15 12:45  
Larvik  02:00 16:30  
Larvik    18:30 
Drammen    20:00 
 

Tog fra Trondheim deles i Drammen. Vogner til Larvik fortsetter som eget tog til Larvik på morgenen/ 
formiddagen (etter siste innsatstog fra Vestfold).  
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Maks toglengde 250 m Drammen – Larvik – Drammen på grunn avkort stasjon i Larvik. Denne korte 
toglengde gir også fleksibilitet for kryssing på korte kryssingsspor i Vestfold. 

Sporet fra Larvik stasjon til Revet er ikke elektrifisert. Krever dieselmateriell Drammen – Larvik - 
Drammen.  

Trondheim 

Semihengere som kommer med nattgodstog fra Trondheim til Drammen kan da sendes med 
ettermiddagsferge til Hirtshals og nattgodstog til Duisburg. Transporttid Trondheim-Duisburg blir 40 
timer (innlevering dag 1 kl.16:00 i Trondheim og utlevering dag 3 kl.08:00 i Duisburg).  

Motsatt retning vil semihengere som sendes med nattgodstog fra Duisburg på ettermiddagen/ kvelden 
dag 1 sendes med ferge fra Hirtshals kl.12:45 og ankomst til Larvik kl.16:30. Tog fra Larvik tidligst 
kl.18:30 vil få avgang Drammen kl.20:30 og ankomst Trondheim kl.07:00.  

Med noen justeringer av ferge- og togtider kan det oppnås transporttid på 40 timer mellom Duisburg og 
Trondheim. 

Bergen 

I prinsippet samme som Trondheim. 

10.1.5. Alnabru – Larvik/Brevik – Storbritannia/ 
Tyskland/ Rotterdam 

Jernbanetransport av containere og løstrailere med tog mellom Larvik Havn og Alnabru godsterminal. 
Her er avstanden ca. 200 km, det vil si kortere enn hva som tradisjonelt er vurdert egnet for 
togtransport, men da dette dreier seg om containere og løstrailere som likevel må gjennom omlasting i 
Larvik Havn, kan alternativet vurderes som lønnsomt. 

En vesentlig del av transportkostnadene består i terminalbehandling. Når lastbæreren likevel kommer 
fra skip og må lastes over på landbasert transport, antas ikke kostnadene for terminalbehandling i havn 
å være høyere for jernbane enn for 
lastebil. 

Togoperatører har driftsopplegg som 
gjør at materiell (lok og vogner) som går 
på lengre distanser på natten blir 
stående på Alnabru på dagtid. Det vil da 
kunne ligge til rette for at et slikt togsett 
kan kjøre en vending på mellomdistanse, 
det vil si for eksempel til Larvik eller 
Grenland på dagtid.  

Et slikt dag-godstog vil kunne fungere 
som feedertog til natt-godstogene på 
hovedrelasjonene til og fra Oslo. 
Omlasting mellom tog inne på Alnabru 
Godsterminal foregår ved hjelp av kran slik at terminalkostandene antas å være overkommelige.  

Figur 38: Retning for potensielt togtilbud Oslo - Larvik - Oslo 
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Containere og løstrailere vil med dette opplegget kunne transporteres mellom Larvik Havn og 
Trondheim på ubetydelig lengre tid enn ved et direkte systemtog (kap 10.1.4). I tillegg åpner dette for 
mulighetene for frakt av gods mellom Larvik Havn og alle de store terminalene som betjenes med 
godstog til/ fra Alnabru. 

 

10.2. Muligheter på mellomlang og lang sikt. 
 

10.2.1. Vestfoldbanen  
InterCity-utbyggingen vil gi gradvis økt kapasitet på Vestfoldbanen de kommende ti årene. Dette vil også 
kunne åpne mulighetene for godstog på banen, i første omgang utenom de periodene det kjøres 
innsatstog.  

Det er viktig at planleggingen av IC-strekningen ivaretar mulighetene for fremtidig godstrafikk på 
strekningen, både i form av teknisk dimensjonering og eventuelle forbikjøringsspor hvor persontog som 
ikke stopper ved alle stasjoner eventuelt kan passere godstog.  

Samtrafikk mellom gods- og IC-tog på dobbeltsporet Vestfoldbane er brukt som illustrasjon i kap 3.3. 

Nye Larvik stasjon 

Larvik stasjon står foran en omfattende ombygging/ relokalisering i forbindelse med InterCity-
utbyggingen. Larvik stasjon antas også i fremtiden å ha en funksjon i forbindelse med eventuell 
togtrafikk til og fra Larvik Havn. 

I planarbeidet for Larvik stasjon vil det være viktig å sikre tilstrekkelig sporkapasitet til og fra disse Larvik 
Havn, men også muligheter for å vende tog i stasjonen, dvs gå rundt godstogstammer med lokomotivet.  

Nye Porsgrunn stasjon. 

Porsgrunn stasjon står foran en omfattende ombygging i forbindelse med InterCity-utbyggingen. 
Porsgrunn stasjon vil være et nøkkelpunkt i godstrafikk i Grenland.  

Nedenstående kartutsnitt (Figur 39) er hentet fra Jernbaneverkets Høyhastighetsutredning Korridor Sør 
2011 og viser at med utgangspunkt i Porsgrunn stasjon er eller skal finnes baneforbindelser mot Larvik, 
Eidanger/Brevik og Herøya i sør/øst og mot Skien og Brokelandsheia i nord/vest.  

I planarbeidet for Porsgrunn stasjon vil det være viktig å sikre tilstrekkelig sporkapasitet til og fra disse 
strekningene, men også muligheter for å vende tog i stasjonen, dvs gå rundt godstogstammer med 
lokomotivet. Mere omfattende skifting anbefales lagt til Borgestad. 
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Figur 39 Nye og fremtidige baner rundt Porsgrunn. JBV Høyhastighetsutredning 2011. 

 

10.2.2. Sørlandsbanen. 
Det langsiktige målet for Sørlandsbanen antas å være ny dobbeltsporet bane på det meste av 
strekningen. Infrastrukturtiltak som gjennomføres på kortere eler mellomlang sikt må tilpasses dette 
perspektivet for å unngå store investeringer som bli overflødige på lengre sikt. 

 

Kapasitet Kristansand-Ganddal 

På strekningen Kristiansand – Ganddal er dimensjonerende stigning 25 %. Dette medfører at maksimal 
etterhengt togvekt på de godstoglokomotiver som benyttes på strekningen i dag er 750 tonn. Normal 
metervekt på kombitog (containere og semihengere) er 2 tonn/meter. Det vil si at maksimal toglengde 
for godstog med ett lok på strekningen er 375 m + loklengde, dvs totalt 400 m.  

Effektiv lengde av kryssingsspor på strekningen bør derfor være 400 m for å kunne sikre fleksibel 
ruteplanlegging for gods- og persontog.  

Toglengde 400 meter tilsvarer et tog med 20 stk semihengere eller 40 stk 20 fots containere, eller en 
kombinasjon av dette. Toglengde 300 meter tilsvarer et tog med 14 semihengere eller 28 stk containere. 

En enkeltsporet streknings kapasitet for godstog avhenger (noe forenklet) av lengden på 
kryssingssporene og avstanden mellom dem. I forbindelse med denne rapporten er det gjort noen svært 
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enkle kapasitetsbetraktninger for denne enkeltsporstrekningen, og med basis i 400 m toglengde. Med 
toglengde begrenset til 300 m er det ikke behov for kryssingssporforlengelser på strekningen. 

Egersund-Ganddal. 

På denne strekningen forventes det dobbeltsporutbygging fra nord mot sør utover på 2020-tallet. 
Dobbeltsporutbyggingen forutsettes å ivareta en kapasitetssterk avgrening til Ganddal godsterminal.  

For å øke fleksibiliteten i ruteplanlegging og derved godstogkapasiteten på strekningen i påvente av 
dobbeltsporutbygging foreslås at dagens kryssingsspor ved Hellvik og Vigrestad forlenges til 400 m. Det 
vil da være god kapasitet for å kjøre et lokaltog og enten et godstog eller et regiontog pr time mellom 
Nærbø og Egersund.  

Første del av dobbeltsporutbyggingen kan gjerne være forlengelse av Nærbø og Bryne kryssingsspor for 
å redusere avstanden mellom disse stasjonene og øke kapasiteten der. 

Kristiansand – Egersund. 

Med forlengelse av kryssingssporene ved Sandvatn, Moi og Helleland til 400 m er det mulig å legge en 
ruteplan med timefrekvens i begge retninger mellom Kristiansand og Egersund og med kjøretider for 
persontog og godstog omtrent som i dag, dvs noe over 2 timer. Med dagens stoppmønster for 
regiontogene på strekningen vil kjøretiden være omtrent den samme for gods- og persontog. 

Figur 40 viser eksempel på timesfrekvens i begge retninger mellom Kristiansand (km 365) og Egersund 
(km 525) mellom kl 07:00 og 11:00. Systemkryssinger ved Marnardal, Sandvatn, Moi og Helleland. 
Opplegget er gjennomførbart for tog med lengder inntil 300 m i dag, med persontog hver annen time og 
godstog hver annen time i begge retninger. 
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Figur 40 Eksempel på grafisk rute. Timefrekvens Kristiansand-Egersund. 

 

11. Miljømessige aspekter 
Å frakte gods på tog framfor bil har naturligvis betydelige positive miljøkonsekvenser. Veitrafikk stod i 
2012 for 10,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter (SSB). Jernbanen er i hovedsak elektrisk. 
Kraftproduksjonen i Norge er 96,7 % vannkraft. Selv om man kalkulerer inn importert kraft er elektrisk 
framdrift svært miljøvennlig, sammenlignet med biltrafikk basert på diesel og bensin.  

Da de miljømessige fordelene er selvsagte, bør det også fokuseres på de negative for å avveie 
alternativene. Det er særlig to negative miljøkonsekvenser ved godstransport på bane, som påvirker 
lokalt: arealkrevende omlastingsområder og støy 
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11.1. Arealkrevende omlastingsområder 
Historisk sett er jernbanestasjoner og havner plassert i bysentra, eller bysentra har vokst seg mot dem 
av økonomiske grunner. Ved utvidelse av stasjoner og havner opptar man områder som er svært 
verdifulle i byutviklingssammenheng. De siste årene har byutviklingspolitikken tendert mot å åpne for 
ferdsel og rekreasjon mot sjøen, og havner og spor kan hindre dette.  

Løsningen på denne problematikken er å flytte havner ut av bysentrum, slik det er gjort i Larvik. Da 
unngår man å oppta kjerneområder. I Larvik er stasjonen fortsatt en barriere mot sjøen, og utvidelse av 
denne vil oppta sentrumsarealer. Med utbygging av dobbeltspor gjennom Larvik vil stasjonen bygges om 
eller flyttes. Godsforbindelse mot Revet bør være et viktig kriterium i valg av løsning. Revet ligger 
knyttet til nåværende næringsområder, og er ikke direkte egnet for byutvikling. Således er dette egnede 
områder for utbygging av jernbanespor og terminal. Grøntområder mot Numedalslågen er ivaretatt i 
Larvik Havns planer (se ovenfor). 

Brevik havn har fungerende jernbanespor i dag, og er således ikke berørt av denne problemstillingen. 
Eventuelle utvidelser synes ikke å være direkte problematiske. Eidanger stasjon for mye restareal ved 
omlegging av Vestfoldbanen.  

Kristiansand havn er nært knyttet til Kristiansand stasjon. Kristiansand synes å ha to sjøfronter, en 
rekreativ mot øst og sør, og en industriell mot vest. Havnen ligger nært inntil kvadraturen, men har 
utvidelsesmuligheter inn i havnebassenget og mot sør-vest. Kristiansand stasjon opptar allerede 
betydelige arealer, og deler av det kan brukes til andre formål uten å påvirke jernbanedriften 
nevneverdig. Terminalen på Langemyr har få utvidelsesmuligheter på grunn av terrengforhold.  

11.2. Støy 
Togtrafikk er en kilde til mekanisk støy, som ofte har betydning for tilgrensende arealer, særlig 
boligformål. Støyen kan ofte være kraftigere fra godstog av flere grunner.  

• Togstammer består av mange vogner, og koblingene mellom de lager lyd under oppbremsing og 

akselerasjon.  

• Vognene har ofte et annet vedlikeholdsnivå enn passasjervogner, og kan dermed ha feil og 

ujevnheter som er en kilde til støy. Ujevne hjul, som følge av plutselige oppbremsinger, gir støy ved 

kjøring fram til hjulene er dreiet tilbake.  

Godstog kjører ofte om natten, hvilket øker støyplagene for naboene til sporet.  

Brevik havn ligger i enden av et sidespor fra Eidanger. Langs sporet er det flere boligfelt. Sporet er i dag 
hyppig trafikkert av kalktransport fra Norcem, og enkelte nye avganger burde dermed ikke være 
problematisk.  

Sporet ned til Kristiansand stasjon og havn går langs flere boligfelt. Sporet har allerede betydelig 
persontogtrafikk, men få godstog. Gjennomgående godstog mot Oslo eller Stavanger bruker tilsvingen 
nedenfor Langemyr. Økt godstrafikk kan ha noe negativ konsekvens.  

Larvik har ingen godstrafikk i dag, men det går hyppige persontog på banen. Banen grenser til bolig- og 
fritidsområder nært Larvik sentrum. Godstog fra Oslo over Vestfoldbanen må kjøre inn til Larvik, snu og 
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kjøre tilbake for å komme ned til Revet. Dermed øker støyplagene. Økt godstrafikk kan ha negativ 
konsekvens for Larvik. Forholdet kan bedres dersom godstransport ivaretas i en eventuell omlegging av 
jernbanen gjennom Larvik, i forbindelse med intercity-utbyggingen.  

Konsekvensene må veies opp mot dagens situasjon, der lastebiler som kommer av fergene i både Larvik 
og Kristiansand kjøres rett ut på offentlige veier nært sentrum. Godstrafikken er konsentrert til noen få 
avganger i døgnet. Dersom det velges dagavganger for å utnytte materiell fra godsterminalene, er 
konsekvensene av støyen mindre enn de er for godstog om natten.  

11.3. Konklusjon av miljømessige konsekvenser 
Ved siden av de åpenbare miljøgevinstene ved å overføre gods fra vei til bane og skip, er det enkelte 
negative konsekvenser for nærområdene rundt spor- og omlastingsområder. Larvik er den av de tre 
havnene som er vurdert her som har størst negative konsekvenser, særlig knyttet til støy i skifte- og 
ryggebevegelser. Konsekvensene må veies opp mot dagens situasjon, der tunge lastebiler kjøres fra 
fergen ut på offentlig vei.  

Miljømessige positive og negative konsekvenser bør ivaretas i framtidige prosesser, både i planlegging 
og i eventuell politisk behandling. 

 

12. Anbefaling 

12.1. Code of Conduct 
Vareeiere/ -mottagere bestiller varene fritt levert uten bevisst forhold til transportform. Internasjonale 
speditører (Maersk og andre) velger transportmiddel fram til kunden. Norske agenter er delvis ansvarlig 
for valg i Norge, med en viss påvirkning på transportmiddelvalg. 

Varemottagere i Norge kan påvirke transportmiddelvalget gjennom for eksempel å utvikle en Code of 
Conduct/Best Practice/Vær Varsom-plakat for transportmiddelvalg. NHO Rogaland kan for eksempel 
enes om en felles policy for transportmiddelvalg; sosial dumping (ikke kabotasje), transportsikkerhet 
(ikke E39), miljø (ikke kystfart) etc. - Og fylkespolitikere kan bidra til at NHO utvikler slike Codes of 
Conduct. 

12.2. Korridorer 
Nasjonal Transportplan beskriver tre utlandskorridorer til/fra Sørøst-Norge, ref. kap7.3. Å spre transport 
på korridorene gir både avlasting, og det kan stimulere til økt konkurranse mellom transportører og 
grossister. Flere korridorer gir også bedre robusthet ved uforutsette hendelser på en korridor.  

Det synes å ligge godt til rette for at følgende transporter kan starte på relativt kort sikt: 

• Bergen/ Trondheim – (Drammen) - Brevik – Storbritannia/ Nederland 

• Ganddal – Kristiansand – Hirtshals – Tyskland 
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Det er beskjedent med investeringsbehov og det kan være markedsgrunnlag. Begge relasjoner har vært 

kjørt/ planlagt de senere år. I begge tilfeller benyttes godstogmateriell som ellers ville stått stille på 

dagtid i henholdsvis Ganddal og Drammen (Bergen/Trondheim). 

Konkret godstogløsning må utvikles av kommersielle aktører.  Jernbaneforum Sør/regionale politikere 

kan bidra til møteplasser mellom aktuelle kommersielle aktører slik at gode samarbeidsløsninger kan 

utvikles. Regionale politikere kan utover dette arbeide politisk med:  

• Påvirke gjennom kontakt med næringslivet 

• Bekymre seg om trafikksikkerhet på veg.  

• Bidra til å avlive mytene om godstransport på jernbane (avstand og punktlighet).  

• Generelt «snakke opp» jernbanens fortrinn  

• Bidra til at NHO/ medlemsbedriftene utvikler Code of Conduct med hensyn til transportmiddelvalg. 

• Hvordan få norske havner til sammen å arbeide for bærekraftig transport? 

 

Fra tid til annen tas det konkrete initiativ til å etablere konkrete kommersielle transportopplegg som 

beskrevet i denne rapporten. De aktuelle aktørene kan trenge all den politiske støtte og 

oppmerksomhet de kan få, for å lykkes med slike initiativ. 

12.3. Infrastruktur 
 

Kort sikt 

Denne rapporten beskriver noen godstogopplegg som kan startes opp uten infrastrukturinvesteringer i 
forhold til i dag (case Grenland Havn Brevik).  
 
For andre opplegg kreves det mindre tilpassinger i havnene; Kristiansand og Larvik. 
 

Mellomlang sikt 

Noen (3-5) av de kryssingssporene mellom Kristiansand og Ganddal som i dag er kortere enn 400 m bør 
forlenges til 400 m for å kunne øke kapasiteten for godstrafikk på strekningen. Toglengde 400 m 
vurderes som maksimalt oppnåelig på strekningen med ett lokomotiv.  
 
I den grad utbygging av dobbeltspor på Jærbanen sør for Sandnes blir delt inn i etapper, bør den første 
etappen være strekningen mellom Ganddal godsterminal og Nærbø, som i dag synes å være 
kapasitetsbegrensende på banen. 
 
Planleggingen av Intercity-utbyggingen på Vestfoldbanen må tilpasses fremtidig godstrafikk. Dette 
gjelder linjeføring, alle tekniske komponenter og tilrettelegging for eventuelle forbikjøring av godstog, 
samt ventespor eller lignende før/ ved innkjøring på IC-bane.. 
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Nye stasjonsløsninger som planlegges i Larvik og Porsgrunn må legges til rette for hensiktsmessig 
godstog-bevegelser (inkl evt. endring av kjøreretning) til og fra Larvik, Herøya og Brevik havner, med tog 
til og fra flere retninger. 
 

Lang sikt. 

På svært lang sikt forutsettes gradvis utbygging av helt ny dobbeltsporet bane på hele strekningen 
Drammen – Stavanger. I planleggingen av dette må godstrafikkens hensyn ivaretas, både gjennom 
tilstrekkelig kapasitet (forbikjøringsspor m.m.) og tilgjengelighet til aktuelle havner og terminaler 
underveis på strekningen. 
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