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Alnabru skifte- og godsterminal 

• Historikk

• Slik fungerer skifte- og godsterminalen

• Infrastrukturanleggene på Alnabru og 

driften av disse

• Jernbanedirektoratet. Planer for 

ombygging 

• Spørsmål og svar

• Omvisning
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Alnabru skifte- og godsterminal

• Nasjonalt knutepunktet for godstrafikk på jernbane  –

åpnet 1907(02), ombygd i 1971 og 1990

• Ett område med ambisiøse planer siden starten
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Planer fra 1940



Alnabru skifte- og godsterminal 1971-1990
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Alnabru skifte- og godsterminal - oversikt
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Driftsbase



Alnabru skifte- og godsterminal – Utredninger og 
forbedringstiltak

• 2001 – 2010: Flere utredninger for ny terminal

• 2008 – 2010: 100 MNOK bevilget til 

forbedringstiltak på terminalen

• 2010: 300 MNOK over en periode på 10 år til 

fornyelse av anlegg besluttet

• 2013: Ny utredning startet

• 2015-2017: 200 MNOK bevilget til 

forbedringstiltak på terminalen
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Nytt sporkryss



Utvikling intermodal transport på jernbanen 
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Utvikling

• Oppgang i volum til 2008 som følge av 

omlegging fra Vognlast til Container

• Nedgang etter finanskrise

• Sterk konkurranse fra bil

• Utfordringer med driftsstabilitet på linjenettet 

(f.eks lynnedslag)

• Bedret driftsstabilitet

• Godsmilliarden (2015)

• Økning i antall tonn pr enhet

• 5,2 % økning i antall TEU fra 2016-2017

*Statistikk fra NHO LT



Gods på jernbane

Store volumer

Rask transport

Sentralt

Klimavennlig

godsterminaler.no

Terminal

Togstrekning

BA Terminal

Alnabru et nasjonalt godsknutepunkt 



Alnabru skifte- og godsterminal i dag

10

Grorud, Aker, Brobekk, Grefsen, Bryn

• Styres fra «Tårnet»

‒ Bygget for 70-tallet

• Døgnkontinuerlig skift

• 15 lastespor 

‒ Lengste spor C32 668m

‒ 2 kraner 

‒ Snø pr tog opp til 60-70 tonn (1,5-2timer graving) 

‒ Ca 7 skiftebevegeler for å sette sammen en

togstammer



Alnabru skifte- og godsterminal – Aktivitet
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Trafikk på dimensjonerende dag

• Ca 7 skiftebevegelser pr tog

• 27 kombi avganger / 27 kombi ankomster 

• 350 daglige togbevegelser

• 1400- 2500 TEU totalt inn/ut  pr dag

• ca 1000 innpasseringer i gate pr dag
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Avganger fra Alnabru

Max vekt sommer 1000 tonn -vinter noe lavere

Toglengde ca 450 m (noen 5-600m)

Til sammenligning  

-Ofotbanen med malm 8500 tonn

-toglengde opptil 750 m



Togselskaper

Markedsandel kombitrafikk

CargoNet 65%

GreenCargo 35%



Inventors Container 60%

Semitrailer 25%

/ 20`seaconainer – 5%

/ 40`seacontainer – 10% 

Chapel

Lastebærere
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Skiftemaskiner

T44 – 1656 hk (1968-1987)

SKD 226 - 440 hk (1971-1973)

Gravita -1600 hk (2008 -----)

4 maskiner i bruk daglig
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45 tonn pr løft

Utstyr til løft

32 tonn løft

40 tonn pr løft - max 20 løft pr time  - 3 min pr løft
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Flyt  - bommer og planoverganger kritiske områder

• I peakperioder er det meget stor trafikk

• Sårbar ved uhell

• Trafikk stopper opp og det tar tid å løse 

opp igjen

• Påvirker punktlighet negativt



Utvikling avgangspunktlighet Alnabru t.o.m 2018

Pålitelighet og presisjonsevne avgjør valg av transportør for gods



Verdikjeden og noen konsekvens ved forsinkelser
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Kunde 

bestiller

Transportør 

mottar 

bestilling

Transport 

terminal

Transport 

fra kunde 

til terminal

Transportør 

henter hos 

kunde

Sorterer i 

terminal
Togfrem-

føring

Lasting 

til tog 

eller 

depot

Kontroll 

inn 

tog/gods

terminal

Kontroll ut 

av 

tog/gods-

terminal

Lossing til 

bil eller 

depot 

bestiller

biler venter på tog

/godsterminal 

(4x700=2400)

Transport 

til kunde

Opp-

lasting av 

bil 

Transport 

til 

terminal

Sorterer i 

terminal

Opp-

lasting av 

bil 

-mange kryssinger på strekningen

-møtende venter

-på virker andres punktlighet

-uforutsigbarhet

-uro

-risiko øker

-upålitelighet

-terminal flexi-kost (personell) eks overtid og

backupbemanning

-uro og ac-hoc logistikk i terminal 

-kunden venter

-kunden klager

-belastning kundeservice og ledere

-omdisponering innhenting

-back-up innhenting (800x4=3200)

-ledere må håndtere  - tiltak

-25 distribusjonsbiler venter (700x25=17500)

-back-up innhenting (800x4=3200)

-avviksrapporter – ser mer i speilet

enn framover

-mye oppfølging etc

10 dager med forsinkelser = 240000.-

-NB transport/distribusjon meget små 

marginer



Forbedringsarbeid, Innføring av Lean på Alnabru
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Bakgrunn

• Alnabru er et satsingsområde – Mange aktører og grensesnitt krever 

god koordinering av informasjon, prosesser og arbeider for en sikker og 

effektiv drift

• For å sikre kontinuerlig forbedringer mens vi venter på en større 

ombygging/modernisering etableres LEAN som tiltak.  

Arbeidet legger til rette for 

• Arbeid i henhold til Lean prinsipper

• Økt utnyttelsen av kapasiteten på terminalen

• Forbedre sikkerhet, avgangspunktlighet og effektivitet

• Forbedre samhandling, flyt og koordinering mellom aktører på Alnabru

• Tilrettelegging for god gjennomføring av Alnabru fase 1



Trafikkstyring
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• 31 ansatte

• Kontinuerlig døgnturnus

• Trafikkstyrere på Alnabru og Loenga, signalgivere 

Alnabru syd

• Trafikkstyrerne overvåker og sikrer trafikk, stiller 

skifteveier, togveier, gir tillatelse arbeid i spor og 

koordinerer annen aktivitet på stasjonen

• Signalgiverne sikrer inn-/utkjørtogveier til/fra R-spor i 

syd med pilskap

• Trafikkstyrere går 9 mnd. sentral opplæring og ca 6 

mnd. lokal opplæring

• Norges mest komplekse stasjon betjent med 

trafikkstyrere, et jernbane-Norge i miniatyr
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Trafikkstyring Alnabru



• Arbeidsverktøy:

− Skjermbasert stillerapparat

− Sikringsanlegg: NSI-63, Ebilock 850 og skiftestillverk 

− FIDO, TPR, TIOS

− Togmeldingsbok, ORV

− 360 kamera, kikkert

− Pilskap i syd

• Inn/ut fra Hovedbanen:

− Brobekk

− Aker

− Grorud

− Bryn via Brobekk

• Strekning uten fjernstyring mot Grefsen
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Trafikkstyring Alnabru



Infrastruktur
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• Ansvar for strekningen Spikkestad – Lillestrøm, inkl. 

Alnabru

• Ca 80% av alle persontog trafikkerer strekningen

• Nesten all godstrafikk i Norge til/fra Alnabru

• Det meste av vedlikehold foregår på natten

• Stor slitasje og vedlikeholdsetterslep
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Banestrekning Oslo i Oslokorridoren



Oppgaver

• Beredskap og feilretting

• Kontroller og forebyggende vedlikehold

• Snørydding

• Forvaltning

− Oppfølging av naboer

− Kommuner, SVV, andre utbyggere nær jernbane
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Banestrekning Oslo i Oslokorridoren



• Ivareta sikkerhet

− Vi arbeider systematisk mot en nullvisjon

− Mål - Europas sikreste jernbane

− Togframføring

‒ Reisende, godstransport og 3. person

− HMS og el-sikkerhet

‒ Egne ansatte, innleide og entreprenører

• Mål punktlighet 

− 90% persontog

− 80% godstog (90% avgangspunktlighet Alnabru)
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Overordnede oppgaver



Alnabru godsterminal i dag
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• 100 000 meter med spor, 

• 156 sporveksler, 

• 2000 mål

• 50 spor i bredden

• 15 lastespor

• 3000 tekniske objekter

• Fem muligheter for innkjøring av tog

• 5 forskjellige sikringsanlegg

• Styres fra "Tårnet"

• Døgnkontinuerlig skift



• Levetid utløpt for flere anlegg (bygget på 70 tallet)

• Reservedelsmangel 

• Kontaktlednings- og strømforsyningsanlegg

• Ikke alle spor har Kl

• Strømforsyning mangelfull og ukurant

• Spor og sporveksler

• Stor slitasje og fornyelsesbehov

• Stasjonering for vårt driftspersonell i Osloområdet 

– alle fagområder

29

Alnabru skifte- og godsterminal - drift og vedlikehold



Alnabru Fase 1

• Sikre tilfredsstillende driftsforhold frem til 2028

• Fornye tekniske anlegg for å gi bedre punktlighet og oppetid

• Effektivisere driften på dagens terminal innenfor rammene av dagens sporarrangement

• Forbedringstiltakene er basert på tiltak fra tidligere utredninger.

Alnabru fase 2

• Pågår parallelt i Jernbanedirektoratet på utredningsnivå

• Innebærer stor ombygging  av dagens terminal. 
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Prosjekter på Alnabru
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Alnabru skifte- og godsterminal - sikringsanlegg

Det utvikles en 

overordnet strategi for å 

ivareta en harmonisering 

av sikringsanleggene i 

fremtiden. 



• I perioden 2015-2018

• Byttet 45 sporveksler, eksisterende drivutrustning beholdes 

• Byttet 5500 meter spor

• Byttet en skinne for containerkraner 
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Alnabru skifte- og godsterminal - forbedringstiltak
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Alnabru skifte- og godsterminal - forbedringstiltak

Sporkryss ferdig til kontroll, hos Vossloh i 

Ørebro 

Sporkryss ferdig lagt inn på 

Alnabru



• Bygget ny strømforsyning til terminalen 

• Høyspenning 22kV, redundant mating.

• 9 stk. tekniske hus med transformator og 

fordelingsanlegg.

• Nytt belysningsanlegg, LED-lyskilder.

• Ny sporvekselvarme på sporveksler som byttes
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Alnabru skifte- og godsterminal - forbedringstiltak
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Alnabru skifte- og godsterminal - forbedringstiltak



• Fjerning av gammel containerkran på 

sjøcontainerterminalen.

• Etablere midlertidig lastegate på 

sjøcontainerterminalen for å dekke tapt 

kapasitet ved utvidelse av lastegate 5, 

bygges sommeren 2019
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Alnabru skifte- og godsterminal - forbedringstiltak



• Utført asfaltering av:

• sjøcontainerterminalen 11 900m2

• ankomstområde.

• Lastegate 1 nord, her er drensanlegg 

også utbedret.
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Alnabru skifte- og godsterminal - forbedringstiltak



• Skjermbasert styring av Alnabru

• Idriftsatt september 2018

• Gir føringer for flere av forbedringstiltakene

• Oppdateringer er planlagt 2019-2021  
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Alnabru skifte- og godsterminal - forbedringstiltak



39

Alnabru skifte- og godsterminal - strakstiltak

• Utvidelse av lastegate 5, for å 

kunne laste opp på to lastespor 

samtidig 

• 35 000 kubikk med masser skal 

forflyttes.

• Fjerne 4, A-spor

• Legge om snøspor 

• Etablere ett nytt lastespor 

• Flytte eksisterende lastespor

• Bygges i løpet av 2020
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Alnabru skifte- og godsterminal - strakstiltak



Jernbanedirektoratet
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Alnabru Fase II –

Utredning for langsiktig utvikling av Alnabruterminalen

Samferdsel- og miljøkomite, 5.februar 2019

Hovedpunkter

Kapasitetsbegrensninger i dagens terminal

Oppdraget, Mål og Krav

Konsepter for utvikling av Alnabruterminalen

Analyse av Konsepter

Foreløpig Anbefaling



Trafikk på dagens Alnabruterminalen
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Figur 3: Alnabruterminalen og tilhørende områder i Groruddalen. 



44

2009  Lastegater

Kranmodul
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47%19%

4% 30%

Andeler gods mellom Alnabru og banestrekningene (2040)

Kombilast, Alnabru 

(TEU/år):

I dag: 435 

000 (betjent)

2040: 780 000 (progn.)

2060:1 030 000 (progn.)



Mål og krav i Alnabru Fase II
Effektmål:

(1) Kapasitet (trinnvis utvikling):

‒ 800 000 TEU/år (2040)

‒ 1 100 000 TEU/år (2060)

(2) Driftseffektivitet:

‒ Håndtering av 50% lengre tog enn i dagens situasjon innen 2040

‒ 25% reduserte driftskostnader

(3) Høy driftsstabilitet og sikkerhet

‒ Avgangspunktlighet og oppetid i samsvar med generelle målsetninger

‒ Ingen alvorlige ulykker

------

Krav:

(4) Terminalen skal være i drift under utbygging
46



Sentrale prosjektforutsetninger for konseptutvikling

• Mulig utvikling mot lengre tog (gj.snitt)

− Dagens: 400

− 2040: 600 m 

− 2060: 642 m

• Mulig utvikling mot større andel store lasteenheter (gj.snitt TEU/lasteenhet)

- Dagens: 1,30 (60% vekselflak, 25% semitrailere, 15% containere)

- 2040: 1,43

- 2060: 1,57
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Sentrale prosjektforutsetninger (forts.)
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Terminalen skal dimensjoneres for dager med snø og snørydding



Sentrale prosjektforutsetninger (forts.)

Mulig utvikling mot større andel ankomster og avganger utenom rush

49
Blå stolper: 

Ankomster
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Referanse
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Implementering 4.8.3
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Fullt utbygd 4.8.3



3.7 Implementering
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Konsept 3.7 Full 
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Analyse av konsepter i forhold til mål og krav for:

• Kapasiteter av betydning for ytelse (spor, omlasting 

lager)

• Driftseffektivitet

• Driftssikkerhet (RAMS)

• Drift under utbygging

• Investeringskostnad
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Referanse

I 4.8.3 kan 608 millioner kroner av kostnaden tilskrives planfri kryssing på Grorud 



• Referansealternativet gir beskjeden kapasitetsøkning men er betydelig rimeligere enn 

utbyggingsalternativene

• Betydelig kapasitetsøkning i dagens situasjon/referanse krever:

− Tiltak for mindre kryssing i plan mellom lastebil og godstog

− Løsning for redusert belegg i kritiske sporveksler mellom ACN og ACS.

• 3.7-alternativene får høyest score.

− Redusert kryssing mellom lastebil og godstog

− Stor samlet sporkapasitet

• Fullt 3.7-konsept er mindre fleksibelt, med nesten bare kraner, og trolig ikke behov for alt 

lageret. Men tilrettelagt for automatisering.

• Resultater av samfunnsøkonomiske analyser vil avgjøre om Jdir vil anbefale videre 

planlegging basert på Referansealternativ eller Imp 3.7.
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Prosjektets foreløpige konklusjon og anbefaling
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KVU Godsterminalstruktur Oslofjordområdet (VD)

Alnabru Fase II 
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Spørsmål ?
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