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Sammendrag
Under følger et sammendrag av de vesentligste tekniske utfordringene som er vurdert ved
Norsk banes forslag til trasé for dobbeltspor Sætre – Langset.
Maksimal hastighet 180 km/h på deler av strekningen
Liten avstand til eksisterende spor i sørenden av strekningen
Høye skjæringer (antatt i løsmasser)
Antatt stort masseoverskudd med løsmasser
Behov for tiltak for å hindre erosjons- og stabilitetsproblemer
Utfordringer med stor høydeforskjell i sørende av ny bru over Julsruddalsevja
Kort avstand til bebyggelse ved Dytterud/Minnesund vil medføre store ulemper i
anleggsfasen og opptre som en barriere permanent
Nærføring med Statnetts trafostasjon, og usikkerhet om det blir behov for ombygging,
evt flytting, av denne
Kryssing av eksisterende spor på Minnesund stasjon ikke i plan og i liten avstand til ny
og eksisterende bru
Det vil være behov for stengning av eksisterende bane i lengre perioder ved bygging og
innkobling av nytt dobbeltspor. Dette gjelder spesielt ved Minnesund stasjon
Det må påregnes bygging av ny FV-bru, evt ombygging av den gamle. Brumiljøet ved
Minnesund er vernet, og vernestatus må følgelig oppheves eller endres dersom bruen
skal rives eller ombygges
Utfordrende med stor stigning og liten horisontalkurveradius på ny bru over Minnesund.
Ikke vurdert om det er teknisk mulig å bygge jernbanebruen med denne geometrien
Store ulemper for vegtrafikken ved bygging av ny kulvert/bru under E6. Sannsynligvis
behov for å legge om E6-trafikken over FV-bruen og gjennom Langset sentrum i en
lengre periode
Redusert seilingshøyde under ny bru, noe som medfører at Skibladner ikke kan seile
ned til Eidsvoll
Fundamentering av ny bru over Minnesund ikke prosjektert, usikkert om nye
fundamenter vil komme i konflikt med djupålen og behov for seilingsbredde for
Skibladner
Trasé lagt på innsiden av utbygget og driftssatt dobbeltspor fra Dorr og nordover
Vanskelig å etablere driftsveg/Mjøstråkk på innsiden av ny trasé fra Dorr og nordover
Trasé lagt gjennom teknisk hus Dorr
Behov for ombygging av Langsetenga kulvert
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Bakgrunn

Høsten 2011 varslet Jernbaneverket oppstart av reguleringsplanarbeid for nytt dobbeltspor
langs vestsiden av Vorma på strekningen Eidsvoll stasjon til Kråkvål i Eidsvoll kommune.
Planarbeidet var forankret i kommunedelplan for Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen, vedtatt av
Eidsvoll kommune i 2005 og godkjent av Miljøverndepartementet i 2009.
Beslutning om oppstart reguleringsplanarbeider på strekningen var som følge av signalisert
deponeringsbehov for overskuddsmasser av stein fra Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen.
I løpet av planprosessen ble det besluttet at det var hensiktsmessig å dele planen opp i to
strekninger.
Strekningen Eidsvoll stasjon – Kommesrud (Vendesporprosjektet)
Strekningen Kommesrud – Kråkvål (Dobbeltspor Eidsvoll – Hamar)
Da forsinket fremdrift på reguleringsplanvedtak på strekningen Kommesrud – Kråkvål, grunnet
innsigelser fra offentlige myndigheter, medførte at Fellesprosjektet E6 – Dovrebanen ikke ville
kunne få etablert en nødvendig anleggsveg tidsnok, valgte prosjektet å stoppe denne
reguleringsplanen.
Ved offentlig ettersyn, og i etterkant, har Glomma og Vorma Elvelag kommet med flere
forskjellige forslag til traseendring fra Sætre til Langset.
Dette dokumentet er en teknisk vurdering av innspill om endret trasé utarbeidet av Norsk bane
på strekningen Sætre –Langset, fra høsten 2013.

2

Grunnlag

Norsk banes traséalternativ er fremlagt på kartskissen i vedlegg 1. Basert på dette er
plangeometrien uttegnet. Vertikalgeometrien er uttegnet med bakgrunn i merknadene på
skissen, i tillegg til andre rammebetingeler, f.eks frihøyde ved kryssing av Minnesund og E6.
Uttegnet trasé er vist på vedlagte plan- og profiltegninger.
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Uttegning av trasé

3.1 Sporavstand
Det er benyttet sporavstand på 4,6 m iht Jernbaneverkets teknisk regelverk.

3.2 Dimensjonerende hastighet
Det er tidligere besluttet at ny dobbeltsporet jernbane på strekningen Eidsvoll – Hamar skal
dimensjoneres for minimum 200 km/h. Dette stiller krav til horisontalkurveradius (R),
overgangskurvelengde (L) og overhøyde (oh), som er R=2000 m / L = 280 m / oh=110 mm
(normale krav iht Jernbaneverkets tekniske regelverk) og R=1800 m / L=214 m / oh=135 mm
(minste krav).
Som angitt på planskissen fra Norsk Bane er det i forslaget lagt til grunn en hastighet på 200
km/h frem til Bunes, og videre er det lagt til grunn 180 km/h. Overgangen i hastighetsprofil er
ved ca. km. 73,550.

3.3 Horisontalgeometri
Horisontalgeometrien er uttegnet med bakgrunn i plangeometrien fra Norsk bane, fra høsten
2013. Basert på uttegnede kurveradier, samt dimensjonerende hastighet, er det benyttet
traseringsparametre (overhøyder og overgangskurvelengder) iht Jernbaneverkets tekniske
regelverk.

3.4 Vertikalgeometri
Vertikalgeometrien er tilpasset merknadene på Norsk banes plan. I tillegg er det gjort en
vurdering av andre forhold som ikke er omtalt i planen, spesielt kryssing med eksisterende bane
ved Bunes, frihøyde for kryssing av FV-bru og frihøyde ved kryssing av E6.

3.5 Normalprofil
Det er lagt til grunn en utforming av normalprofilet tilsvarende som for strekningen LangsetKleverud.
Krav til avstand mellom SOK og formasjonsplan er 750 mm med skinneprofil 60E1 (prosjekteres
770 mm inkl. toleranse).
På parsell Langset-Kleverud er minste bredde fra senter spor til ytterkant formasjonsplan 4,5 m.
Dette er valgt for å gi tilstrekkelig støtte på utsiden av kabelkanalene. Det er også besluttet at
topp lokk kabelkanal skal legges i høyde med topp sville, også i kurver. For å sikre tilstrekkelig
støtte på utsiden av kabelkanalen økes derfor bredden på formasjonsplanet i ytterkurve,
avhengig av overhøyde, opp mot 0,3 m. For å forenkle modelleringen av underbygningen er det
benyttet en bredde på 4,8 m fra senter spor til ytterkant formasjonsplan. Med en sporavstand på
4,6 m gir dette en total bredde på formasjonsplanet på 14,2 m.
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3.6 Frihøyde
I forhold til minimumshøyde for kryssende konstruksjoner/veger vil høyden på tverrsnitt E være
dimensjonerende, jf. JD520, kapittel 5, avsnitt 2.7.
Minste tverrsnitt E finnes ved å benytte minimumsverdier for både kontakttrådhøyde,
konstruksjonshøyde og isolasjonsavstand.
Normal kontakttrådhøyde ved dimensjonerende hastighet over 200 km/h:
H0 = 5,30 m (JD540, kapittel 4, avsnitt 3.2.5.1)
Konstruksjonshøyden (systemhøyden) under åk og andre konstruksjoner:
C = min. 1,80 m (JD540, kapittel 5, avsnitt 2.3)
Isolasjonsavstand:
d = 400 mm (JD510, kapittel 7, avsnitt 2.1.3)
Ut fra dette vil minimum frihøyde for kryssende konstruksjoner/veger bli 7,500 m.
Forutsetningen er at AT-ledningene, som normalt er montert i topp KL-mast, føres ned under
konstruksjoner. Hvis ikke dette gjøres må frihøyden økes med 2 m, til 9,500 m.

3.7 Grunnforhold
Det er ikke gjort noen spesielle vurderinger av grunnforhold for traseen, men eksisterende spor
har i dag relativt høye løsmasseskjæringer på innsiden på strekningen Eidsvoll –
Julsruddalsevja. Flere av disse skråningene har i dag erosjonsproblemer.
For beregning av skråningsutslag i skjæringer er det lagt til grunn at det er kun løsmasser i hele
profilet. Det er benyttet helling 1:2 på løsmasseskjæringer.

3.8 Driftsveg
På strekningen Langset – Kleverud opparbeides det en langsgående driftsveg, i all hovedsak i
eksisterende spors trasé.
På vedlagte tegninger er det forutsatt driftsveg, med bredde 4,0 m, på innsiden av
dobbeltsporet på strekningen frem til Minnesund.
Det må i evt. senere planfaser vurderes om denne kan etableres i nedlagt eksisterende spors
trasé eller evt. andre steder der det blir vanskelig å etablere den på innsiden.
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Teknisk vurdering av traséalternativ

I det etterfølgende er det gjort en strekningsvis vurdering av Norsk banes traséalternativ.
Inndelingen følger tegninger i vedlegg. Til slutt i dette kapitlet er Norsk banes merknader til sin
plan omtalt og vurdert.
Vedlagte plan- og profiltegninger viser Norsk banes foreslåtte utstrekning av bruer og kulverter.
Tegningene viser også eksisterende spor, samt båndlagt korridor fra vedtatt Kommunedelplan
(KDP), godkjent av Miljøverndepartementet 24.02.2009.

4.1 Km. 70,750 – 72,250
4.1.1 Sporgeometri
Strekningen er rettlinjet i starten av delstrekningen (lagt inn en stor kurve i starten som ikke er
hastighetsbegrensende), og har en horisontalkurve, med R=2400 m (200 km/h).

4.1.2 Trasé
Traseen ligger på innsiden av eksisterende spor på hele delstrekningen. Frem til ca. km. 71,5
ligger traseen i høyde med eksisterende spor, med liten avstand, noe som vil bli utfordrende
ved bygging av nytt dobbeltspor. Det blir ensidig skjæring, med tildels store høyder, på
strekningen frem til ca. km. 71,5. Fra ca. km. 71,5 stiger traseen samtidig som avstanden til
eksisterende spor øker. På denne strekningen blir det tosidige skjæringer.
Eksisterende spor har i dag relativt høye løsmasseskjæringer på innsiden, med
erosjonsproblemer. Det må derfor påregnes behov for tiltak for å hindre videre erosjon i nye
løsmasseskjæringer, samt for å sikre stabiliteten. I tillegg gir løsmasseskjæringene et stort
masseoverskudd, som sannsynligvis må fraktes ut av anlegget.
Traseen ligger i starten innenfor båndlagt korridor i KDP, men inngrepet i skråninger og hele
traseen i nord avviker fra denne.

4.1.3 Bru
Det er ingen planlagte bruer på denne delstrekningen.

4.1.4 Kulvert
Det er ingen planlagte kulverter på denne delstrekningen.
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4.1.5 Støyskjerm
Det er i forslaget til trasé forutsatt støyskjerm på følgende delstrekninger:
Fra km

Til km

Side

Lengde

70,760

71,630

H

870 m

71,817

71,839

H

22 m

72,167

72,183

H

16 m

Det er ikke gjort noen vurderinger om dette er tilstrekkelig for å skjerme støyen.

4.1.6 Sammendrag
Liten avstand til eksisterende spor
Høye skjæringer (antatt i løsmasser)
Antatt stort masseoverskudd med løsmasser
Behov for tiltak for å hindre erosjons- og stabilitetsproblemer
Trasé er ikke innenfor båndlagt korridor fra KDP
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4.2 Km. 72,250 – 73,750
4.2.1 Sporgeometri
Strekningen har tre horisontalkurver, hhv R=2500 m (200 km/h), R=2000 m (200 km/h) og
R=1605 m (180 km/h).

4.2.2 Trasé
Traseen ligger på innsiden av eksisterende spor frem til ca. km 73,300, på utsiden og delvis i
eksisterende spor frem til ca. km. 73,550, og videre på innsiden. For å kunne ivareta trafikken
på eksisterende bane ved bygging av nytt dobbeltspor er ny trasé lagt i høyde med
eksisterende spor.
På strekningen km. 72,500 – 76,690 krysser traseen Julsruddalsevja på bru. Traseen er lagt ca.
6 m over eksisterende spor iht merknad 8 i Norsk banes plan (se kapittel 4.6). På grunn av
høydeforskjellen til eksisterende spor blir det realtivt store fyllingsutslag over eksisterende spor,
spesielt i sør, og det mår derfor vurderes støttemurer eller forlengelse av bruen. Både sør for og
nord for bruen blir det høye tosidige skjæringer, med behov for erosjons- og stabilitetssikring, i
tillegg til løsmasseoverskudd.
På strekningen 73,300 – 73,550, der traseen ligger på utsiden av eksisterende spor, blir det
fylling i Vorma.
I sør avviker traseen fra båndlagt korridor i KDP, mens den i nordre del er innenfor.

4.2.3 Bru
Det er planlagt bru over Julsruddalsevja, lengde 190 m.

4.2.4 Kulvert
Det er ingen planlagte kulverter på denne delstrekningen.
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4.2.5 Støyskjerm
Det er i forslaget til trasé forutsatt støyskjerm på følgende delstrekninger:
Fra km

Til km

Side

Lengde

72,408

72,743

H

335 m

72,502

72,690

V

188 m

72,802

72,823

H

21 m

72,807

72,823

V

16 m

73,211

73,750

H

539 m

73,375

73,441

V

66 m

73,513

73,562

V

49 m

73,641

73,731

V

90 m

Det er ikke gjort noen vurderinger om dette er tilstrekkelig for å skjerme støyen.

4.2.6 Sammendrag
Hastighet 180 km/h
Høye skjæringer (antatt i løsmasser)
Antatt stort masseoverskudd med løsmasser
Utfordringer med stor høydeforskjell i sørende av ny bru over Julsruddalsevja
Behov for tiltak for å hindre erosjons- og stabilitetsproblemer
Trasé er ikke innenfor båndlagt korridor fra KDP
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4.3 Km. 73,750 – 75,250
4.3.1 Sporgeometri
Strekningen har to horisontalkurver, begge R=1605 m (180 km/h).

4.3.2 Trasé
Traseen er lagt vest for Statnetts trafostasjon og ligger stedvis dypt i terrenget. Det er forutsatt
kulvert på to strekninger, som angitt i kapittel 4.3.4. For å kunne etablere disse må allikevel
skjæringene tas ut som angitt på vedlagte tegninger, dersom det ikke benyttes spunt.
Utgravingen gir store masser som må deponeres midlertidig før overfylling. Ved første kulvert,
km. 73,926 – 73,984, vil graveskråningene medføre behov for innløsing av flere hus. Ved
trafostasjonen er avstanden relativt liten, og graveskråningen slår inn til utstyr/installasjoner i
tilknytning til anlegget. Dersom det ikke er mulig å spunte forbi trafostasjonen vil traseen
medføre omfattende ombygginger av dette anlegget. Det er ikke vurdert om det er tilstrekkelig
høyde til å etablere spunt under og i nærheten av høyspentanlegget.
På grunn av at traseen er lagt mot vest vil den, både permanent og ikke minst i anleggsfasen,
påvirke en større del av bebyggelsen i området. Traseen vil også, til tross for de planlagte
kulvertene, fremstå som en barriere gjennom området. Under anleggsgjennomføringen må det
påregnes at Sætreveien må benyttes som anleggsadkomst, med negative konsekvenser for
beboere i området.
Traseen avviker i all hovedsak fra båndlagt korridor i KDP.

4.3.3 Bru
Det er ingen planlagte bruer på denne delstrekningen.

4.3.4 Kulvert
Det er i forslaget til trasé fra Norsk Bane forutsatt etablert kulvert på etterfølgende
delstrekninger.
Km 73,926 – 73,984
Antatt lagt inn for å kunne bevare nærliggende bebyggelse.
Vist med graveskråninger i vedlagte tegninger. For å kunne bevare bebyggelsen må det
etableres spunt på begge sider.
Km 74,374 – 74,934
Antatt lagt inn for å bevare landskapsform og unngå barrierevirkning.
Vist med graveskråninger i vedlagte tegninger. På vestsiden av traseen, mot bebyggelsen, er
det antatt at denne kan etableres med graveskråninger, mens det på østsiden må etableres
spunt langs trafostasjonen. Det er likevel, pga kort avstand, usikkert om trafostasjonen kan
bevares med denne traseen.
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4.3.5 Støyskjerm
Det er i forslaget til trasé forutsatt støyskjerm på følgende delstrekninger:
Fra km

Til km

Side

Lengde

73,750

73,824

H

74 m

74,085

74,269

H

184 m

74,117

74,304

V

187 m

74,949

75,170

V

221 m

75,147

75,250

H

103 m

Det er ikke gjort noen vurderinger om dette er tilstrekkelig for å skjerme støyen.

4.3.6 Sammendrag
Hastighet 180 km/h
Kort avstand til bebyggelse vil medføre store ulemper i anleggsfasen og opptre som en
barriere permanent
Høye skjæringer (antatt i løsmasser)
Antatt stort masseoverskudd med løsmasser
Behov for tiltak for å hindre erosjons- og stabilitetsproblemer
Nærføring med Statnetts trafostasjon, og usikkerhet om det blir behov for ombygging,
evt flytting, av denne
Trasé er ikke innenfor båndlagt korridor fra KDP
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4.4 Km. 75,250 – 76,750
4.4.1 Sporgeometri
Strekningen har tre horisontalkurver, hhv R=1605 m (180 km/h), R=1600 m (180 km/h) og
R=1685 m (180 km/h).

4.4.2 Trasé
I sør krysser traseen eksisterende spor inne på Minnesund stasjon to steder. På det sørligste
kryssingspunktet er ny trasé i høyde med eksisterende spor, men pga videre trasé nordover,
under FV-bruen, er det ikke mulig å krysse i samme høyde som eksisterende spor på det
nordligste punktet. Det er vanskelig å se noen muligheter for tilpasninger, eller midlertidige
løsninger, pga nærhet til eksisterende og ny bru. Videre er avstanden fra det søndre landkaret
på bruen til eksisterende spor svært liten, noe som vil gjøre det utfordrende å få bygget denne
uten påvirkning av trafikken på eksisterende bane. Det vil derfor være behov for stengning av
eksisterende bane i lengre perioder ved bygging og innkobling av nytt dobbeltspor.
For å oppnå tilstrekkelig frihøyde ved kryssing under FV-bruen ligger bruen med et fall mot nord
på 12,5 ‰. I tillegg er det en kurveradius på 1600 m i nordenden av bruen, mens det i sør er
overgangskurver. Stigningsforholdene og den, relativt sett, krappe horisontalkurveradien er
uheldig, både med tanke på det estetiske, men også i forhold til statikken for bruen. Det er ikke
vurdert nærmere om det er teknisk mulig å bygge jernbanebruen med denne geometrien.
Nord for bruen krysser traseen under E6 gjennom søndre landkar på eksisterende Dorr bru i en
ny kulvert/bru. Ved bygging av denne må det påregnes store ulemper for vegtrafikken, og det vil
da sannsynligvis bli behov for å legge om E6-trafikken over FV-bruen og gjennom Langset
sentrum i en lengre periode. Arbeidene med denne kulverten/bruen kan derfor ikke pågå
samtidig med bygging av ny bru over Minnesund, ettersom denne vil medføre behov for
nybygging, evt ombygging, av FV-bruen.
Videre nordover er traseen lagt på innsiden av eksisterende dobbeltspor, som allerede er
bygget og satt i drift (venstre spor i drift). Traseen krysser eksisterende spor rett sør for
sporvekselen ved Dorr. Konsekvenser av denne traseen er omtalt i kapittel 4.5.2.
Traseen avviker fra båndlagt korridor i KDP på Minnesund-siden og over bruen mens den helt i
nord, ved kryssing av E6, er innenfor.
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4.4.3 Bru
Bildet under er et utklipp fra Google Street View av FV-bruen, sett fra E6-bruen (før utvidelsen).
Det er ikke foretatt innmålinger av brusøyler på denne bruen, men kryssingen for ny
jernbanebru er antatt å ligge til venstre bildet, i hovedspennet.

Fra FKB-kart fremgår det at vegbanen på bruen ligger på ca. kt. 146,5 i det aktuelle området.
Med et krav til frihøyde på 7,5 m og en antatt konstruksjonshøyde på vegbruen på 2 m,
medfører dette at sporet må ha en høyde på maksimalt kt 137 m. Som det fremgår av bildet
over, forutsatt at kryssingen ikke legges midt i hovedspennet, så vil det uansett måtte påregnes
riving og nybygging, evt. ombygging, av FV-bruen. Brumiljøet ved Minnesund er vernet, og
vernestatus må følgelig oppheves eller endres dersom bruen skal rives eller ombygges.
Skibladner og seilingshøyde
I tidligere planfaser har det vært kontakt med kapteinen på Skibladner, som har kommet med
følgende data om båten:
Topp skorstein, som tilsvarer topp nedlagt mast, gir minimum krav til seilingshøyde 13
meter, men bør helst være 15 meter (samme som ny E6 vegbru)
Mastehøyde 3 meter
Minnesund passeres i dag med nedslått mast
Stikker ca 1,5 m dypt.
Bredde ca 10 meter.
Båten er generelt vanskelig å håndtere i strøm. Dette betyr at sofistikerte
svingebevegelser for båten er svært lite heldig og kanskje sikkerhetsmessig
uakseptabelt.
For å kunne styres i strømmen må båten holde god fart.
Behov for 50 m seilingsbredde
Sporhøyden over sundet varierer pga fallet fra ca. 139 moh i sørenden, til ca. 133,6 moh i
nordenden. Ved kryssing av FV-bruen, i området for seilingsleden, varierer høyden mellom ca.
136,2 moh og 137,5 moh. Med en antatt konstruksjonshøyde fra spor til underkant bru på 3 m
vil dermed laveste punkt bli ca. 134,5 moh. Ved høyeste regulerte vannstand, 122,94 moh, vil
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da seilingshøyden bli kun 11,6 m, noe som medfører at Skibladner ikke kan seile ned til
Eidsvoll. Det er i tillegg ikke prosjektert fundamentering av ny bru og det er derfor ikke kjent om
det blir behov for fundamenter som vil komme i konflikt med djupålen og behov for
seilingsbredde for Skibladner.

4.4.4 Kulvert
Det er i forslaget til trasé fra Norsk Bane forutsatt etablert kulvert på etterfølgende
delstrekninger.
Km 76,238 – 76,380
Kulvert under E6.
Kulvert, eller evt bru for E6, må antagelig etableres uten vegtrafikk i en lengre fase. Det er ikke
vurdert alternativ linjeføring.

4.4.5 Støyskjerm
Det er i forslaget til trasé forutsatt støyskjerm på følgende delstrekninger:
Fra km

Til km

Side

Lengde

75,250

76,238

H

988 m

75,460

75,657

V

197 m

Det er ikke gjort noen vurderinger om dette er tilstrekkelig for å skjerme støyen.

4.4.6 Sammendrag
Hastighet 180 km/h
Kryssing av eksisterende spor på Minnesund stasjon ikke i plan og i liten avstand til ny
og eksisterende bru
Det vil være behov for stengning av eksisterende bane i lengre perioder ved bygging og
innkobling av nytt dobbeltspor
Må påregnes riving og nybygging, evt ombygging, av FV-bruen
Utfordrende med stor stigning og liten horisontalkurveradius på ny bru over Minnesund.
Ikke vurdert om det er teknisk mulig å bygge jernbanebruen med denne geometrien
Store ulemper for vegtrafikken ved bygging av ny kulvert/bru under E6. Sannsynligvis
behov for å legge om E6-trafikken over FV-bruen og gjennom Langset sentrum i en
lengre periode
Redusert seilingshøyde under ny bru, noe som medfører at Skibladner ikke kan seile
ned til Eidsvoll
Fundamentering av ny bru ikke prosjektert, usikkert om nye fundamenter vil komme i
konflikt med djupålen og behov for seilingsbredde for Skibladner
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4.5 Km. 76,750 – 77,700
4.5.1 Sporgeometri
Strekningen har to horisontalkurver, hhv R=1685 m (180 km/h) og R=1695 m (180 km/h), før
rettlinjen gjennom evt fremtidig Langset stasjon (tilpasset trasé som er under bygging).

4.5.2 Trasé
Frem til rettlinjen gjennom evt fremtidig Langset stasjon er traseen lagt på innsiden av
eksisterende dobbeltspor, som allerede er bygget og satt i drift (venstre spor i drift). Det
medfører at eksisterende spor må stenges i kortere eller lengre perioder ved bygging av traseen
på innsiden, i tillegg til at det ikke vil være plass til bygging av driftsveg/Mjøstråkk, som er
planlagt etablert på innsiden av dobbeltsporet, på denne strekningen.
Traseen krysser rett gjennom teknisk hus Dorr, ca. km. 76,840, som er bygget og satt i drift.
Ved ca. km. 77,400 er det bygget en kulvert for driftsveg/Mjøstråkk. Ny trasé er lagt øst for
denne og kulverten må dermed ombygges/forlenges.
Traseen er innenfor båndlagt korridor i KDP.

4.5.3 Bru
Det er ingen planlagte bruer på denne delstrekningen.

4.5.4 Kulvert
Det er ingen planlagte kulverter på denne delstrekningen, men eksisterende Langsetenga
kulvert må forlenges dersom traseen skal bygges som foreslått av Norsk bane.

4.5.5 Støyskjerm
Det er ingen planlagte støyskjermer på denne delstrekningen.

4.5.6 Sammendrag
Hastighet 180 km/h
Trasé lagt på innsiden av utbygget og driftssatt dobbeltspor
Vanskelig å etablere driftsveg/Mjøstråkk på innsiden av ny trasé
Trasé lagt gjennom teknisk hus
Behov for ombygging av Langsetenga kulvert
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4.6 Norsk banes merknader
Tabellen under viser Norsk banes merknader til sin trasé, samt Jernbaneverkets vurderinger av
disse. Plassering av merknadene er angitt på vedlagte tegninger.
Punkt

1

Merknad
Langset stasjon vil kunne
flyttes ca. 100 – 300 meter
mot sør, nærmere
bebyggelsen. Videre
utredning må avklare
konsekvensene, bla.
anleggskostnadene for å
justere en bane som allerede
er under bygging.

2

Foreslått linjeføring vil måtte
justeres slik at
anleggsarbeidet i minst mulig
grad vil hindre togtrafikken på
eksisterende bane eller ev.
den banen som nå er under
bygging. Samtidig bør
utfyllingen i Mjøsa bli minst
mulig.

3

Foreslått trasé vil kreve en
kulvert under E6 i en noe
annen vinkel enn kulverten
som nylig ble bygd.
Linjeføringen vil måtte
justeres slik at ulempene for
veitrafikken blir så små som
mulig. Økt sporavstand kan
være en løsning.

4

Foreslått linjeføring og
pilarfundamentering må
justeres ut fra hensyn til bl.a.
fredet veibro og strøm- og
grunnforhold i sundet. Hvis
fredningsbestemmelsene for
veibroen ikke tillater et
effektivt vern mot at biler vil
kunne havne på
skinnegangen, må det
vurderes ulike former for
overbygg på jernbanebroen.

Strekning

Ca. km.
77,590 – 78,300

Ca. km.
76,500 – 77,500

Ca. km.
76,238 – 79,380

Vurdering
Det vil være mulig å kunne flytte
avgreningsveksel til sidespor ca.
100 m mot sør, og dermed kunne
flytte stasjon tilsvarende. Det
gjøres samtidig oppmerksom på at
skjæringene her er tatt ut og at
sideterreng, inkl fylling og
støttemurer for overliggende
rundkjøring, er etablert. Hele dette
området må bygges om ved flytting
av stasjonen, noe som vil være
svært omfattende og kostbart.
Trasé er lagt delvis over trafikkert
spor, der alt av jernbanetekniske
fundamenter og objekter allerede
er etablert. Traseen går tvers
gjennom teknisk hus, som er
bygget og driftssatt. I tillegg går
traseen øst for Langsetenga
kulvert som også er bygget.

Traseen går gjennom søndre
landkar på Dorr bru (bru for E6).
Bruen må derfor rives og bygges
på nytt, for ny jernbanetrasé. Det
må i den forbindelse påregnes
store ulemper for vegtrafikken,
uten at dette er vurdert nærmere.

Traseen vil sannsynligvis medføre
behov for riving og nybygging, evt
ombygging, av FV-bruen.

Ca. km. 75,870

I tillegg vil ny bru over Minnesund
gi redusert seilingshøyde, som
medfører at Skibladner ikke lenger
kan føres gjennom Minnesund.
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Linjeføring og valget mellom
støttemur og fylling vil måtte
avstemmes mot bl.a.
påvirkning av vassdraget.
Samtidig bør ny bane krysse
eksisterende bane der denne
har to spor. Slik kan stans i
togtrafikken begrenses.

Foreslått trasé vil ligge på
fylling. Tiltak for å begrense
fyllingsbredden, f.eks.
støttemur, bør bli undersøkt.
Det er viktig å balansere
høyden på støyskjermvegger
mot landskapspåvirkningen.
Glassvegger kan være
aktuelle.
Forslaget til linjeføring er
basert på informasjon om at
eiendommen vest for foreslått
trasé allerede er kjøpt av
Jernbaneverket.
Linjeføringen bør justeres
horisontalt og vertikalt slik at
Julsruddalsevja og Vorma blir
påvirket minst mulig. Ny bane
vil kunne ligge 5-8 meter
høyere enn eksisterende
spor.
Linjeføringen bør justeres
etter analyse av
grunnforholdene. En må
undersøke tiltak for
stabilisering av underbygning
og sideterreng. Foreslått trasé
har herifra stigning mot nord.
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Uttegnet løsning er vist med fylling.

Ca. km.
75,190 – 75,585

Ca. km 74,000

Det vil være svært vanskelig å
krysse eksisterende spor i plan på
begge kryssingspunktene samtidig
som traseen skal senkes for å
kunne oppnå tilstrekkelig frihøyde
under vegbruen (se punkt 4).
Uttegnet trasé ligger derfor kun i
plan med eksisterende spor ved
søndre kryssingspunkt.

Uttegnet trasé viser at det i dette
området vil være behov for
skjæring. Dette skyldes nærhet til
eksisterende spor sør for dette
området (ca. km. 73,280 –
73,600), der høydene på ny trasé
må tilpasses eksisterende spor.
Traseen ligger på fylling ca. 200 m
lengre nord (se vedlagte
tegninger).
Ikke vurdert.

Ca. km. 73,100

Ca. km.
72,420 – 72,750

Til ca. km.
71,500

Uttegnet trasé er lagt ca. 6 m over
eksisterende spor. Bruen på skisse
fra Norsk bane er ca. 190 m lang,
men pga den store
høydeforskjellen må bruen
forlenges mot sør, antatt ca. 90 m.

Trasé lagt i høyde med
eksisterende spor frem til ca. km.
71,480, videre nordover er det lagt
inn stigning (bla for å oppnå
høydeforskjellen som bemerket i
punkt 8).
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Vedlegg
1. Norsk bane. Traséalternativ Sætre – Langset
2. Plan og profil
Tegn. 1, km. 70,750 – 72,250
Tegn. 2, km. 72,250 – 73,750
Tegn. 3, km. 73,750 – 75,250
Tegn. 4, km. 75,250 – 76,750
Tegn. 5, km. 76,750 – 77,700
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