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Togtrafikk Steinkjer-Bodø - kapasitet
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Kapasitet avhenger i hovedsak av:

• Avstand mellom kryssingsspor.

• Lengde på kryssingssporene.

• Hastighet på togene.

• Signalsystem.

Delstrekninger med flest tog pr. døgn:

• Bodø- Rognan (Saltenpendelen)

• Mo i Rana – Ørtfjell (Malmtog)



Kryssingsspor Steinkjer – Bodø
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Flere kapasitetsøkende tiltak på Nordlandsbanen ferdigstilles 2022/23 

• Forlengelse av kryssingsspor;
 Mo i Rana

 Dunderland

 Fauske 

 Bodø

• Røkland kryssingsspor tas i bruk.

• ERTMS 

Mo i Rana

Åpning Fauske godsterminal 22. november 2021



Kryssingsspor Mo i Rana – Bodø når ERTMS tas i bruk i 2023.
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Sist med det gamle, av de første med det 
nye!

• Nordlandsbanen Grong-Bodø tas i bruk i 
2023.
– Økt sikkerhet.

– fra manuelt til full ATC.

• Alle kryssingsspor åpne hele døgnet.

• Samtidig innkjør på de fleste kryssingsspor.

• Økt kapasitet med flere blokkstrekninger –
tog kan kjøre tettere etter hverandre

ERTMS på Nordlandsbanen – øker sikkerhet og kapasitet



• Fortsatt vekst i godstrafikken – vil kreve økt kapasitet både på Dovrebanen og 
Nordlandsbanen. 

• Behov for flere kryssingsspor. 
– Sukkertoppen kryssingsspor på Saltfjellet.

– Flere kryssingsspor mellom Rognan og Bodø?

• Økt kapasitet på godsterminaler? 

• Tiltak vurderes i Effektpakke E14 Kombitransport Gods , men også andre 
effektpakker (E08, E19) påvirker kapasitet. 

Nordlandsbanen - tiltak for økt kapasitet etter 2022



Utbygging av lengre og flere kryssingsspor – Status 2022

Søsterbekk 

Djupvik
(nytt- 2017)

(Forlenget 2014)

(Forlenget 2002)

Forlenget 2010)

(Forlenget 2015)

( 2025)

NTP 2014-2023
NTP 2018-2029
NTP 2022-2033

Søsterbekk ble tatt ut 
pga. plan om 
framtidig dobbeltspor.



Ofotbanen – pågående tiltak for økt kapasitet 
• Utvidelse av Narvikterminalen.
 Nye spor tas i bruk desember 2022.

 Nytt vognverksted tas i bruk sommeren 2023.

 Kostnad ca 330 MNOK.

• Narvik stasjon – forlengelse av kryssingsspor.
 Oppstart 2022.

 Planlagt tatt i bruk 2025.

 Kostnad ca 680.MNOK

Utvidelse av Narvikterminalen .

Narvik stasjon



Nye utredning for økt  kapasitet.
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• Togtrafikken har ikke økt så mye fram til nå som forventet i prognosene fra 2012. 
• Nye prognoser fra 2021 viser lavere trafikk for 2040 enn tidligere forventet.
• Tidligere plan for dobbeltspor «satt på vent».
• Allikevel behov for noen andre tiltak for å øke kapasiteten i årene framover.
• Utredningen pågår og skal være ferdig innen desember 2022.

Tidligere plan for dobbeltspor (2013).

Vassijaure



Nye trafikkprognoser for 2040 – mye lavere enn tidligere
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Togtype Trafikverket Bane NOR

Malm 31 34

Gods 10 18

Person 4 14

Totalt 45 66

Gods:
Flere tog Narvik-Oslo/Padborg.
Nye tog  Narvik-Haparanda

Person:
Turisttog  – The Arctic Train.



Trafikkprognoser og kapasitet

Bane NORs 
prognose for 
2040

Trafikverkets 
prognose 2040

Kilde: Jernbanedirektoraret



• Søsterbekk (Katterat-Bjørnfjell)

• Horisontalen (Rombak-Katterat)

• Katterjåkk (Bjørnfjell-Vassijaure.

• Ettersom Trafikverket har langt 
lavere trafikkprognoser så har de 
ikke med større kapasitetsøkende 
tiltak på strekningen Kiruna-
Riksgränsen  i forslag til NTP 2022-
2033 ut over økt aksellast til 32,5 
tonn.

Flere kryssingsspor gir økt kapasitet

Kilde: Jernbanedirektoratet

Horisontalen

Søsterbekk 

Katterjåkk



Nordlandsbanen:

• Dyrepåkjørsler.

Ofotbanen:

• Ras/skred, spesielt snøskred.

• Forholdsvis mange tekniske feil, 
spesielt skinnebrudd.

• Tung trafikk krever mye vedlikehold 
som igjen  krever at det må settes av 
forholdvis mye tid for arbeid i sporet.

Andre viktige utfordringer som påvirker togtrafikken.
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Takk for oppmerksomheten.

Foto: Hilde Lillejord
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