
Godskunder vil sende varene  sine ”grønt”

Den største veksten kom på Østfoldbanen 
der også den økende godstrafikken over grensen 
mot sør fanges opp. Cargonet satt i fjor opp fle
re nye togavganger til og fra blant annet Malmø, 
etter nedgang i trafikken gjennom flere  år. På 
Østfoldbanen økte godstrafikken med 28 pro
sent i 2021. 

Nærmer seg taket
– Vi ser nå at kapasiteten på flere banestrek
ninger nærmer seg taket. Noen steder må vi 
rett og slett si nei til mer gods, fordi det ikke er 
plass på sporet, forteller Oskar Stenstrøm, gods
direktør i Bane Nor. 

– Bergensbanen og Dovrebanen på briste
punktet. Dette er de viktige transportkorrido
rene mellom Oslo og Bergen og Trondheim. 
Kongsvingerbanen og Østfoldbanen er også tid
vis overbelastet. På Dovrebanen var godsveksten 
i fjor 19 prosent og på Bergensbanen 16 prosent. 

På Nordlandsbanen økte trafikken med 18 
prosent i fjor og veksten fortsetter. Bane Nor 
jobber med tiltak for mer kapasitet på termina
lene flere steder, blant annet i Bergen, Narvik og 
Alnabru, for uten på Fauske som var ferdig utvi
det i desember. I tillegg kommer kryssingsspor
forlengelser og nye kryssingsspor.

NJÅL SVINGHEIM

Nordlandsbanens godstog er som regel helt fullsatt     med conteinere og semihengere. Nå settes det  
fjerde daglige togparet inn på strekningen. FOTO: NJÅL SVINGHEIM



rets första nummer av NJT behandlar hur corona
pandemin har inverkat på resandet inom kollektiv
trafiken – vilka  åtgärder som redan har gjorts och vad 

som planers när allt återgår till det normala. För den globala  
pandemin har ställt till det för kollektivtrafiken. All kollektiv
trafik som flyg tåg sjö och busstrafik har lidit på samma sätt 
av situationen. Behovet av fortsatta förbindelser har minskat 
även inom taxinäringen. Restriktionerna har riktats hårt mot 
allmänna tillställningar och mot kultur och restaurangbran
schen. En stor anledning till att människor rör sig mindre har 
förstås berott på att många har arbetat hemma på distans  
i stället för på arbetsplatsen, vilket eventuellt kan fortsätta även 
efter pandemin.

I Finland gjordes år 2021 totalt 
8,6 miljoner tågresor, cirka 8 pro
cent fler än år 2020, men cirka  
40 procent färre än under år 2019. 
Enligt direktör Topi Simola, som 
ansvarar för persontrafiken vid 
VR, ökade mängden resor un
der senaste år trots coronan och i 
 synnerhet slutet av året var lyckat.

elsingforsregionens trafik, 
HRT, är en samkommun 
som efter coronapande

min är i en ny situation. Pande
mins inverkan på resandet tvingar 
i år till prishöjningar på i medel
tal 1,6 procent. Enkel och dygns
biljetternas pris blir oförändra
de då distansarbetet blir vanligare 
och de förändrade resebehoven har ökat efterfrågan på spora
diska kollektivtrafikresor. HRT har meddelat att man ändå li
tar på att kollektivtrafiken bevarar sin betydande ställning 
inom  Helsingforsregionen också under kommande år. Till det 
behövs nya öppningar och en ny strategi som HRT publicera
de i december. De strategiska målsättningarna är fyra: På väg 
mot en utsläppsfri trafik, att få kollektivtrafikens användning 
att öka till rekordtal, en kostnadseffektiv kollektivtrafik och 
ekonomin i balans.

en internationella järnvägsorganisationen UIC ser att 
järnvägstrafiken har en betydande roll i framtiden, 
bland annat vid förverkligandet av miljömålsättning

arna. Resor med höghastighetstågen har fördubblats globalt 
från dagens nivåer. Efter den nedgång som coronaviruset föror
sakade har mängden tågresenärer ökat och järnvägarnas mark
nadsandelar har vuxit med 50 procent jämfört med nivån 
 innan pandemin. Järnvägarnas andel är nu 15 procent av den 
världsomfattande godstrafiken och 12 procent av persontrafi
ken. Under pandemin har det även skett en hel del positiv ut
veckling av järnvägstrafiken i Norden. Nattågstrafik till Euro
pa inleds, förbindelserna mellan Norge och Sverige förbättras, 
likaså mellan Danmark och Tyskland. Banprojektet Laurila–
Torneå–Haparanda inleds och möjliggör passagerartågtrafik 
mellan Finland och Sverige.

Överraskande och nya situationer ger möjligheter att ut
veckla verksamheten även om det också behövs anpassnings
åtgärder. Allteftersom restriktionerna tas bort ökar säkert viljan 
till att resa. Nya tjänster finns och resandets säkerhet har för
bättrats.

Hopp efter 
coronapandemin
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Godstrafikken på 
hovedstrek ningene 
(kombi og vognlasttog), 
heltog for indus trien og 
tømmertog kommer i 
tillegg:

Dovrebanen:  
9 tog i hver retning 
 daglig (hvorav ett til/fra 
Åndalsnes)

Nordlandsbanen:  
4 tog i hver retning 
daglig

Bergensbane: 7 tog i 
hver retning daglig

Sørlandsbanen: 3 tog 
i hver retning daglig

Oslo–Narvik via  
Sverige: 3 tog i hver 
retning daglig

Oslo–Malmø: 11 tog i 
hver retning per uke

Oslo–Gøteborg: 1 tog 
i hver retning per uke

Kombitogene kjøres av 
Cargonet, Green Cargo 
og Onrail.
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Lyhyt yhteenveto 
 suomeksi
Tavaraliikenne Norjan 
 rautateillä kasvaa no-
peasti. Samaan aikaan 
kun pandemia on vaikut-
tanut henkilöliikentee-
seen, on tavara  raiteilla 
sen sijaan kokenut 
 kysynnän lisääntyvän 
melkein kaikilla reiteillä. 
Cargo net varustautuu nyt 
kasvuun.
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