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Tømmertransport på bane er jernbanens suksesshistorie.  Nå haster det med tiltak for å 
videreutvikle den.  
 
Vi vil begrense våre innspill til de forhold som påvirker vår næring, som er verdikjeden skog og tre. 
Riksrevisjonen la nylig fram sin rapport som konkluderer med at det går alt for lite gods på bane. 
Skognæringen er unntaket, og transporterer nå store volum på tog.  Transportkjeden må imidlertid 
videreutvikles for å gi ytterligere gevinst, både for samfunn og næring.  
 
Det er bred enighet om at tiltakene på og rundt Norsenga/Kongsvinger er det mest prekære, siden 
kapasiteten her har vært sprengt i flere år. Videre er Hauerseter en terminal som vil ha stor 
betydning for store deler av næringen. I tillegg er det enighet om at tømmerterminalen ved Sørli i 
Stange kommune skal bestå. Sørli er det klart største og mest effektive omlastingsstedet fra vei til 
jernbane langs Dovrebanen, og som det er viktig å beholde og videreutvikle. Det er derfor avgjørende 
at disse tre terminalene blir høyt prioritert. 
 
Næringen har ved flere anledninger påpekt at situasjonen på og rundt Norsenga tømmerterminal på 
Kongsvinger, er prekær. Flaskehalsen for den samlede virkestransporten på bane er Norsenga. 
Norsenga har en så sentral rolle, fordi den både er en virkesterminal med omlastingsplass fra vei til 
bane, og har en kritisk viktig funksjon for å koble to mindre vognsett sammen til ett før det sendes 
industrien.  
Det håndteres i dag over 700.000 m3 på Norsenga, mens kapasiteten er på 300.000. Et 
velfungerende Norsenga bør ha en kapasitet på en million kubikkmeter, det tredobbelte av dagens 
kapasitet. Terminalen er mer enn sprengt og dette er et hinder for bl.a. verdiøkende 
sorteringsarbeid. Det er utelukkende et godt samarbeidsklima mellom aktørene som gjør at 
terminalen i dag kan håndtere så stort volum. Dette er svært sårbart og næringen verken kan 
håndtere dagens ønskede volum eller mulighetene for den veksten som skogproduksjonen i regionen 
tilsier.  Konsekvensen er at det overskytende volumet må ut langs vei, noe som rammer 
lønnsomheten og dermed viljen til å hogge. Norsenga er det svake leddet i terminalnettet og må 
prioriteres. Vi ber derfor om at arbeidene på og rundt Norsenga starter opp umiddelbart.   
 
I tillegg til problemene på terminalen i Kongsvinger, er det avgjørende at tilsvingene på Elverum og 
Kongsvinger kommer raskt på plass. Dette vil avlaste trykket på terminalen og vi registrerer med 
tilfredshet at det allerede er prosesser i gang. Det samme gjelder signalanlegget på Solørbanen, som 
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er viktig for å få utnyttet kapasiteten og fleksibiliteten i infrastrukturen. Krysningskapasiteten på 
Solørbanen er også en utfordring som må løses. 
 
I handlingsprogrammet ligger dette inne «i planperioden». Det står at «Kongsvinger er et knutepunkt 
for skognæringen. Der ligger også landets største tømmerterminal, Norsenga. I planperioden skal 
kapasiteten på Kongsvingerbanen og tømmerterminalen på Kongsvinger økes.» Dette er ikke 
tilfredsstillende, da disse tiltak må på plass tidlig i første seksårsperiode. Kongsvinger kommune er 
klare til å få fortgang i saken med terminalen. Kommunen skriver: «Kongsvinger kommune ser ikke 
behovet for at det må gjennomføres en kommunedelplanprosess. Med god fremdrift kan utredningen 
gjennomføres i 2018 og Kommunens reguleringsplan vil så være klar i løpet av 2019. Dette bekreftes 
av Ordfører og Kommunalsjef.»   
 
Norge ønsker en utvikling mot det grønne skiftet. Skogbruk vil i så fall kunne spille en sentral rolle i 
dette, og det er viktig at transportkapasiteten i det tyngste skogområdet raskt kommer på plass. 
Skogbruket har økt sine transporter på bane betydelig de siste årene. Det ville være et stort nederlag 
på mange plan, hvis vi nå må overføre mer av virkesflyten til vei. 
 
Vi ber derfor Jernbanedirektoratet om å opp-prioritere disse nevnte tiltak. 
 
Tømmerterminalen ved Sørli i Stange kommune er i dag det klart største og mest effektive 
omlastingsstedet fra vei til jernbane langs Dovrebanen. Årlig volum som håndteres på terminalen er 
400 – 500.000 kubikkmeter tømmer. I dag finnes det ingen alternative jernbaneterminaler med 
tilgjengelig kapasitet innenfor regningssvarende transportavstand i de områdene som sokner til Sørli. 
Det er derfor viktig for skognæringen at denne terminalen består og utvikles videre.  
 
Vi gjør også oppmerksom på at etter at det ble gjort mye beregningsarbeid rundt tømmerterminaler 
og tømmerflyt i 2015-2016 så har det skjedd noen endringer. Det gjelder spesielt at det har blitt klart 
at Sørli vil bestå og at det i tillegg arbeides det med å se på mulighetene for en liten, privat 
tømmerterminal på Eina /Trevatn. Dersom terminalen på Eina blir en realitet, vil dette kunne endre 
tømmerstrømmene i området betydelig.  
 
Vi ber om en objektiv vurdering av grunnlaget for investeringen før Rudshøgda settes i gang, slik at vi 
er sikre på at offentlige midler brukes på en best mulig samfunnsøkonomisk måte.  

 
 

Med vennlig hilsen 

NORSKOG 

 

 

Benthe E. Løvenskiold 

Næringspolitisk sjef  


