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CargoNet is a leading freight train 
operator in Norway
• 70% market share

• Network covering Norway

• Up to 4 daily departures per line 

• 95 % overall punctuality in 2019
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CargoNet er Norges ledende 
godstogaktør
• Ca 65% markedsandel

• Nettverk som dekker hele Norge 

• Høy frekvens - opptil 4 daglige avganger 

• Erstatter 580.000 lastebilturer årlig 

• 93,8 % punktlighet på togene i 2021

Intermodal network
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Vi opplever nå økt etterspørsel etter bærekraftige transportløsninger på bane

Transporterte TEU

Utvikling intermodale volum på bane i Norge 
CargoNet har hatt betydelig vekst i grenseoverskridende 

volumer mellom Norge og Sør-Sverige de siste årene 

+12%-4%

2017 2018 2019 2020 2021 Forecast
2022

30%

4x

Transporterte TEU
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Hvorfor kommer denne veksten nå? 

• Fokus på bærekraft og miljø 

• Mobilitetsdirektiv og minstelønnsreguleringer

• Drivstoffpriser 

• Ubalanser i forsyningskjedene 
• Særlig for sjøtransporten og utfordringer i havnene 

• Miljøstøtteordning 

Økt konkurransekraft der flere drivere påvirker  

Men andelen er fortsatt relativt lav 
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Toget har muligheter til å 
spille en større rolle fremover 

• Infrastrukturen må være tilgjengelig 

• Godstogene må bli lengre 

• Prioritering av godstog - framføringstiden må ned 

• Effektive omlastingspunkter i Norge

• Unngå at reguleringer blir konkurransevridende (i.e. Toll) 

• Løsninger for flaskehalser og risikoreduksjon 

• Operatørene må bidra med å forenkle 

Forholdene må legges til rette 
– og vi må jobbe sammen
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Vi vil fortsette å utvide markedstilbudet ytterligere for 
grenseoverskridende transportløsninger i 2023 
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Göteborg / Halmstad – Ved ruteendring i midten av desember 2022 starter vi opp en daglig (man-fre) 
pendel Oslo – Göteborg – Halmstad. Dette øker frekvensen til Göteborg betydelig og kapasiteten til/fra Halmstad. 

Skåne (SRE) – Vi øker kapasiteten til / fra Skåne ytterligere ved ruteendring

Eskilstuna – Vi planlegger oppstart av en ny direkteforbindelse mellom Oslo og Eskilstuna 
(Mälardalen) i Q2 2023. 

ARE Seafood – vi har etablert en direkte togløsning spesielt tilpasset nord-norsk sjømat fra Narvik / 
Kiruna direkte mot det europeiske markedet, og vi jobber for å utvikle løsningen sammen med aktører i 
næringen



Takk for 
oppmerksomheten 


	Lysbildenummer 1
	Lysbildenummer 2
	Vi opplever nå økt etterspørsel etter bærekraftige transportløsninger på bane
	Hvorfor kommer denne veksten nå? 
	Toget har muligheter til å spille en større rolle fremover 
	Vi vil fortsette å utvide markedstilbudet ytterligere for grenseoverskridende transportløsninger i 2023 
	Takk for oppmerksomheten 

