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• Medlemmer innen transport, 
logistikk, spedisjon, lager- og 
terminaldrift

• Alle transportformer, 
vei, sjø, bane og fly

• 520 medlemsbedrifter som 
sysselsetter ca. 13 000 personer

• I tillegg sysselsettes omtrent like 
mange sjåfører hos 
underleverandører

Våre medlemmer



Agenda
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Fraktstatistikk

Hvilke infrastrukturtiltak trenger godstransporten?

Hvilke trusler ser vi nå?

Internasjonalt: 
- hva skjer i EU
- hva betyr Silkeveien for Norge?
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Kryssingsspor og terminaler
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Øvrige funksjoner
- Vognverksted
- Hensetting
- Bilvognsspor
- Vognlast 

Infrastruktur
Godsterminal Bergen 2040, Heggstadmoen 2030, 
Alnabru 2030



Kryssingsspor
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Infrastrukturavgifter vs kompensasjon
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Miljøstøtteordning, kompensasjonsordning vs infrastrukturavgifter (MNOK)

Fra 1 mars 2021 ble kompensasjon ved innstilte avganger avviklet. Fra 2022 er miljøstøtteordning foreslått 
avviklet. Samtidig er det varslet en kraftig opptrapping i infrastrukturavgiftene, 40 % ila 2024. Dette vil svekke 
konkurransekraften på bane i sterk grad.  Kilde: BaneNor, NTP, Togselskapene
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Trussel 2: Strømpriser
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19 feb



EU is boosting rail as
Part of the solution for Green Deal



Ambitious rail freight growth EU: 30 % by 2030
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Source: 
European Rail Freight

The sector is expected to grow by 30% by 2030 and volume growth will 
most likely have a high affinity to road. Transport growth should not, 
however, rely predominantly on road due to its heavy impact on 
environment and society. 

If the current modal split with 75% road freight, 18 % rail freight and 7% 
inland waterways persists (already an optimistic base scenario), annual 
CO2 emissions will increase by 80 million tons by 2030, severely 
endangering the attainment of the Paris 2030 goals.



Silkeveien 2.0 Hva betyr det for Norge?
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Prosjektet Silkeveien 2.0 er prosjekt som vurderer forbedringer i Eurasia-jernbanenettet, prognoser for volumer mellom
Europa og Asia, og hva dette betyr for Norge. Et bakteppe er at store deler av verden satser på jernbane (EU har bl.a.
Year of Rail 2021), mens toneangivende miljøer i Norge gjerne vil la være å investere/utvikle gods på jernbane, nå som
veinettet blir bygget ut og bilene blir 0-utslipp.

Det bør være av interesse for jernbane-Norge og norsk næringsliv å gjøre en analyse av hva EUs / Asias satsing på
gods på bane betyr – hvordan dette kan få betydning for Norge? Hvilke muligheter gir det? Hvilke politiske
utfordringer står vi ovenfor? (Baltikum, Russland, Ukraina, Kina, Sentral-Asia
Interessenter: NHO, Jernbanedirektoratet, BaneNor, CargoNet.
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Gir også muligheter for norske aktører



Train connection between Narvik og Asia
Electrified raill all the way


