
16 JERNBANEMAGASINET JERNBANEMAGASINET 17

Dette er kjernen i Jernbanedirektoratets 
godsstrategi. Den er grunnlaget for det videre 
arbeidet med ny Nasjonal transportplan for 
2022-2033. Strategien er basert på to ulike 
kostnadsrammer, på henholdsvis 10,7 og 16 
milliarder kroner.

I første seksårsperiode foreslår Jernbane
direktoratet å legge til rette for lengre godstog: 
650 meter lange tog mellom Oslo og Trondheim, 
600 meter lange tog mellom Trondheim og 
Bodø, og 740 meter lange tog mellom Oslo og 

Narvik via Sverige. Det innebærer at det forlen
ges eller bygges 16 nye kryssingsspor: seks på 
Dovrebanen, åtte på Kongsvingerbanen og to 
på Nordlandsbanen.

Det planlegges også ulike kapasitetsøkende 
og effektiviserende tiltak for terminalene.

Tilsvarende tiltak på Bergensbanen og Øst
foldbanen er lagt inn i andre seksårsperiode.

Jernbanedirektoratet ønsker å være en på
driver for økt automatisering og digitalisering for 
å stimulere til større lønnsomhet.

Godsstrategi | NTP

Slik blir godstogene mer 
konkurransedyktige
Prioritering av godstog på kveldstid og lengre  
kryssingsspor vil gi mer gods på bane. BODØ
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 Alnabru oppgraderes med 
nye kraner og ombygging 
av lastespor.

 Ny kombiterminal  
sør for Trondheim.

 Ny tømmerterminal  
i  Kongsvinger.

 Økt automatisering 
og  digitalisering på 
 terminalene for større 
lønnsomhet i bransjen.

KONGSVINGER

3 900 000 000
Tiltakpå terminalene vil koste fra 
3,9 milliarder (lav ramme) til 6,9 
milliarder (høy ramme).

22 000 tonn
CO2utslippene vil etter  
hvert kunne  reduseres med  
22 000 tonn i året.

1 500 000 000
Bane NOR foreslås tildelt en pott 
for å kunne gjennomføre mindre 
tiltak, fra 1,5 milliarder (lav ramme) 
til 3,8 milliarder (høy ramme).

5 300 000 000
Tiltakene for økt toglengde anslås 
å koste 5,3 milliarder kroner 
og foreslås gjennomført med 
utgangspunkt i begge rammer.

30–50 %
 
De kapasitetsøkende tiltakene vil 
kunne øke godsvolumene med  
30–50 prosent.


