
Jernbanearbeid rundt Stange stasjon

Informasjonsmøte 31. mars 2022



Agenda

• Om prosjektet

• Arbeidene i Stange

• Støy

• Sikkerhet
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Om prosjektet



Status hovedentrepriser som tildeles i 2022
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KS-1 KS-2 KSÅ-3 SÅ-4

Midlertidige tiltak 
Hamar (KSÅ-9)

Tangen Sørli Stange Åkersvika Hamar

Kleverud

Espa

• Totalentreprise - signert med Veidekke
KS-1 Hestnestunellen fra Kleverud til Espa

• Totalentreprise med konkurransepreget dialog

KS-2 Tangenvika jernbanebru fra Espa til Furnesbakken



Status hovedentrepriser planlagt tildelt 2023 og Stange nord SÅ-24
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KSÅ-3 SÅ-4

Tangen Sørli Stange Åkersvika Hamar

Kleverud

Espa

KSÅ-3 Fra Furnesbakken/Slåttsvea inklusive 
Tangen og Stange stasjon til Stange nord

SÅ-4 Fra nord for Stange stasjon til Åkersvika

Reguleringsplanen er ferdig behandlet og godkjent av Stange kommune



SÅ 24 – Stange nord

• Arbeidet er planlagt av Bane NOR og kontrakt er satt ut til Gjermundshaug

• Det er forberedende arbeider i forbindelse med Kleverud-Sørli-Åkersvikas 
store kontrakter (totalentrepriser) KSÅ-3 og SÅ-4

• Arbeidene starter i mai og avsluttes i oktober. I den togfrie perioden 
fra 09.08.22 til 05.09.22 blir det døgndrift.
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Arbeidene i Stange
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Arbeidene innebærer

• Utskiftning av masser under sporet, i tillegg til:
o Drenering etc
o Vann og avløp

• Riving og reetablering av jernbaneteknisk 
anlegg på en strekning på ca. 350 meter:
o Skinner /spor
o Kjøreledning som gir strøm til toget
o Signalsystemet og skilting langs 

jernbanesporet
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Arbeidene innebærer (forts.)
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• Forberedelser for midlertidig spor

• Pendlerparkering flyttes midlertidig sørover

• Midlertidig gang- og sykkelvei mellom 
stasjonen og Stange VGS

• Anleggskulvert under eksisterende spor ved 
Fokholgutua



Planlagte arbeidstider
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2. mai - 8. august
Mandag-Onsdag: 07.00 - 19.00
Torsdag: 07.00 - 15.00

9. august - 5. september
Døgnkontinuerlig arbeid

6. september - 15. oktober
Mandag-Onsdag: 07.00 - 19.00
Torsdag: 07.00 - 15.00



Arbeid på jernbanen Anleggsvei Midlertidig pendlerparkering Midlertidig gang og sykkelvei



Anleggsområde Anleggsvei Undergang for anleggsmaskiner
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Støy
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Før togfri periode 02.05-08.08 DAGTID
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Togfri periode 09.08-05.09 DAGTID



Togfri periode 09.08-05.09 KVELDSTID
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Togfri periode 09.08-05.09 NATT
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Etter togfri periode 06.09-15.10 DAGTID
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Støy

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442 som 
grunnlag

• Søkt om dispensasjon for støy fordi grenseverdier vil bli overskredet 
enkelte tider, og ikke fordi vi skal støye over grenseverdien gjennom hele 
anleggsperioden

• Hva kommer støyen av?
o Tipping av stein
o Pigging av fjell
o Komprimering av masser
o Eventuelle spregningsarbeider ved Fokholgutua

• Alternativ overnatting vurderes på bakgrunn av oppdaterte støykart
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Sikkerhet
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Sikkerhet 

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø:

• Sikkerhet
o Alltid førsteprioritet!

• Arbeidstidsordninger - Døgnkontinuerlig
o Det blir nattarbeid i den togfrie perioden
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Trafikksikkerhet

• Midlertidig gang- og sykkelvei fra togstasjon – via 
pendlerparkering og ned til Stange videregående skole 
(VGS)

• God dialog med VGS om trafikksikkerhet og 
anleggsarbeid

• God dialog med utbygger av Stange ungdomsskole 
knyttet til samordning av trafikkavvikling

• Planlegges trafikksikkerhetsdager med barne- og 
ungdomskolene
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NB! Snakk med barna om trafikksikkerhet 
rundt anleggsområdet
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Anleggsområde
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På enkelte anleggsområder er det trangt og vanskelige arbeidsforhold

Eksisterende situasjon mellom 
Dovrebanen og Haugsveen & 
Fjeldstad



Les mer om oss og fremdriften på arbeidene
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Prosjektets nettsider:  
www.banenor.no/kleverud-sorli-akersvika

Facebook:  
www.facebook.com/banenorstange/

Abonner på digitalt nyhetsbrev:  
www.banenor.no/kleverud-sorli-akersvika



Kontakt oss hvis du har spørsmål
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E-post: Stange_utbygging@banenor.no

Nabotelefon: 901 60 083
Denne er betjent arbeidsdager mellom kl. 09.00 og kl. 15.00
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