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Jernbaneverket

Prosjekter i Jernbaneverket
Jernbaneverket består av en rekke underliggende enheter og avdelinger. De ulike enhetene har ansvaret for et bredt spekter
av oppgaver innenfor sine respektive faglige og geografiske områder. I denne sammenheng nøyer vi oss med en kort
beskrivelse som i grove trekk synliggjør ansvars- og rollefordelingen mellom enheter som er direkte involvert i planlegging og
gjennomføring av vedlikeholds-, fornyelses- og investeringsprosjekter.
Store prosjekter
Planlegging og bygging av InterCity-strekningene (Dovre-,
Vestfold-, Østfold- og Ringeriksbanen), Follobanen og Arna-Bergen
er organisert i egne prosjektenheter underlagt assisterende
jernbanedirektør.

ett av de seks geografisk avgrensede områdene. Dette er i tråd med
forutsetningene om at områdene, i tillegg til daglig drift og vedlikehold,
primært kun skal ha ansvaret for mindre investeringsprosjekter i
eksisterende infrastruktur.
I tillegg har Infrastrukturdivisjonen de landsdekkende enhetene
Transport, Energi og Signal og tele, som blant annet har ansvaret for
ERTMS-prosjektet.

Infrastrukturdivisjonen
Plan og teknikk har ansvaret for planlegging av prosjekter t.o.m.
detaljplannivå. Deretter går prosjektene videre til neste ledd i
organisasjonen. Omfang og kompleksitet er utslagsgivende for
hvilken enhet som får ansvaret for å ivareta byggherreansvaret.

I denne brosjyren finner du relevant informasjon om oppdrag
som kommer de neste par årene. Ta gjerne kontakt med oppførte
kontaktpersoner for nærmere detaljer om de ulike prosjektene og
entreprisene.

Større prosjekter vil som regel bli håndtert av Infrastrukturprosjekter
mens mindre prosjekter håndteres i regi av prosjektavdelingene i
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Follobanen
Det største samferdselsprosjekt i Norge i nyere tid

Follobaneprosjektet - Generell informasjon
Follobanen er det største samferdselsprosjektet i Norge i nyere tid, og får Nordens lengste jernbanetunnel. Dette blir den første
jernbanetunnelen i Norge med to adskilte løp, og skal drives med tunnelboremaskiner (TBM).
Noen fakta om prosjektet:
22 km nytt dobbeltspor
Nordens hittil lengste jernbanetunnel (20 km)
Bygging av nye Ski stasjon, omfattende arbeider på Oslo S
Nødvendig omlegging av spor til Østfoldbanen
Totalt 64 km nye jernbanespor
Designes for hastighet opptil 250 km/t.
Hovedsaklig totalentrepriser (EPC)
Kontraktstildeling fra Q1 2015 til og med Q3 2015
Ferdig anlegg etter planen i slutten av 2021

Eﬀektiv transport
Det nye dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektivknutepunktet Ski,
blir innerste del av InterCity-utbyggingen sydover fra Oslo og skal
være et sikkert, eﬀektivt og miljøvennlig transportsystem. Follobanen skal knytte bo- og arbeidsområdene godt sammen og bidra
til utvikling i regionen. På Østfoldbanen, mellom Oslo og Ski, er
kapasitetsgrensen nådd. Samtidig er det ventet minst
30 % befolkningsvekst i dette området innen 2025.
Bedre hverdag
Den nye Follobanen skal tilrettelegge for flere persontog, flere
godstog, et mer forutsigbart tilbud og tidsbesparelse mellom Oslo og
Ski (fra 22 til 11 minutter).
Urbane utfordringer
Prosjektet omfatter fire nye spor inn til Oslo S. På den nye
Follobanen skal togene kjøre direkte mellom Oslo og Ski. I samspill
med Østfoldbanen, skal Follobanen gi togpassasjerene et bedre
tilbud til og fra hovedstaden.

Prosjektdirektør
Erik Smith
Tlf.: (+47) 416 41 876
E-post: erik.smith@jbv.no

Et storskalaprosjekt
Jernbaneteknisk er det utfordrende å bygge nye spor i det høyt
trafikkerte, urbane området ved Oslo S. Mye av arbeidet skal skje
uten å forstyrre den daglige trafikken. Hovedarbeidene begynner
i 2015, og viktig forberedende arbeid med å klargjøre traséen
og anleggsområdene, er ferdig eller på vei mot avslutning. 10
entreprenører med om lag 50 underentreprenører, har deltatt og deltar
i det forberedende arbeidet.

Kommunikasjonssjef
Kathrine Kjelland
Tlf.: (+47) 913 98 178
E-post: kathrine.kjelland@jbv.no
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Follobanen
Det største samferdselsprosjekt i Norge i nyere tid
Entreprenører som har levert tilbud på totalkontraktene for bygging av Follobaneprosjektet er prekvalifisert. Arbeidet
med tilbudsgrunnlag, prekvalifisering og signering av i alt fire totalkontrakter, samt kontrakt for Signal via rammeavtale,
avsluttes i 2015. De respektive totalkontraktene omfatter: innføring til Oslo S, tunnelarbeid (to kontrakter) samt
strekningen Langhus-Ski (inkludert nye Ski stasjon).
Oslo S
Strekningen går fra Oslo S til tunnelinnslaget under Ekebergåsen.
Det skal utføres komplisert og omfattende arbeid på Oslo S,
med bygging og omlegging av nye og gamle spor. En 600 meter
lang betongtunnel skal bygges gjennom deler av den fredede
Middelalderparken. Over tunnelen anlegges terrenget og masse
fylles ned til vannspeilet. Når parkanlegget opparbeides kan
grøntområdet få nær doblet areal. Hovedarbeidene vil pågå fra 2015
til 2021.

Moderne kollektivknutepunkt
Nye Ski stasjon blir et moderne og eﬀektivt kollektivknutepunkt
med seks spor og tre midtplattformer. En ny undergang vil gi tilgang
til alle plattformer og bedre forbindelse mellom nye reisetorg på
begge sider av stasjonen. Det skal bygges ny veibru med fortau og
sykkelfelt i Nordbyveien. Et omfattende forberedende arbeid bl.a.
for å sikre stabilitet i grunnen, pågår for fullt på Ski.
Arbeidet på Ski omfatter opprusting av Østfoldbanen nord for Ski
stasjon.

Tunnelen
Nesten hele Follobanen vil gå i tunnel og krysse gjennom Ekebergåsen, der det allerede er veitunneler og elveløp. Tunnelen skal
drives med fire tunnelboremaskiner (TBM) som hovedmetode, men
det vil også bli brukt drill & blast (og drill & split uten sprengning).
Tunnelen bygges for minimum 100 års levetid, og tilpasses europeiske sikkerhetskrav med bl.a. rømningsvei minst hver 500 meter.

Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt
Gunnar Børseth
Tlf.: (+47) 906 38 626
E-post: gunnar.borseth@jbv.no

To totalentrepriser omfatter tunnelarbeidet. Den ene for
strekningen som skal drives med TBM. Den andre for bygging
av tunneler med drill & blast. Forberedende arbeider omfatter
tilrettelegging av Åsland riggområde hvor det nå bl.a. drives
to atkomsttunneler ved hjelp av konvensjonell sprengning.
Tunnelanlegget for Follobanen skal etter planen stå ferdig i midten
av 2021.

Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt
Elen K. Haugrønning
Tlf.: (+47) 922 21 268
E-post: hauele@jbv.no

Kommunikasjonsrådgiver/nabokontakt

Ski stasjon
Delprosjektet strekker seg over 3,5 km til Ski og omfatter en dagstrekning
på 1,5 km hvor det skal bygges støttemurer, betongtunneler og Østfoldbanen må legges om for å få eﬀektiv togdrift.

Helen Karlsen
Tlf.: (+47) 900 12 715
E-post: helen.karlsen@jbv.no
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InterCity-prosjektet

InterCity-prosjektet - Generell informasjon
Nasjonal Transportplan (NTP) 2014-23 legger opp til at InterCity-strekningene mellom Oslo og Hamar, Tønsberg og Seut ved
Fredrikstad skal være ferdig utbygd med dobbeltspor innen 2024. Utbyggingen skal videreføres til Sarpsborg i 2026 og til
Lillehammer, Skien og Halden innen 2030.
InterCity-utbyggingen skal sørge for løsninger som:
legger til rette for et tilbud som møter etterspørselen etter
transport i takt med befolkningsveksten.
gir korte reisetider, hyppige avganger og god regularitet.
bidrar til utviklingen av en flerkjernestruktur langs strekningene
og avlastning av Oslo-området.
utvikles med sentralt lokaliserte og velfungerende knutepunkter,
og at samarbeidet med de andre aktørene i byene bidrar til at
flest mulig får nytte av satsingen.
har nok kapasitet til å frakte mer gods på tog.

InterCity-prosjektet
InterCity-prosjektets oppgave er å forestå planlegging av de 230
kilometerne av InterCity-nettet som ikke er bygget ut eller er under
bygging. Prosjektet skal sørge for rasjonell planlegging, eksempelvis
gjennom at flest mulig valg gjøres enhetlige og tas én gang. Videre
legges det vekt på samarbeidet med de andre aktørene, spesielt for
utviklingen av knutepunktene.
Prosjektet inngikk i 2014 rådgiverkontrakt for støtte til prosjektorganisasjonen, og for de fire første av i alt syv rådgiverkontrakter for
strekningsvis planlegging. De tre siste strekningsvise kontraktene
hadde tilbudsfrist i januar 2015.
Prioriteringene i NTP tilsier at det vil være stor planaktivitet på InterCity-strekningene fra 2014, og at anleggsarbeider på nye
strekninger gjennomføres fra 2018.

Prosjektdirektør
Anne Siri Haugen
Tlf.: (+47) 480 58 414

Ringeriksbanen
Samferdselsdepartementet har besluttet at Ringeriksbanen skal
regnes som InterCity-strekning, og i samarbeid med Statens vegvesen har Jernbaneverket nylig gjennomført utredninger som
et ledd i arbeidet med å fremskaﬀe grunnlag for beslutning om
konsept og om planlegging og bygging av vei og bane skal gjøres
samlet.

E-post: ash@jbv.no

Kommunikasjonsleder
Ingunn Monstad
Tlf.: (+47) 976 12 100
E-post: moning@jbv.no
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InterCity-prosjektet
Kartet til venstre viser status for de ulike strekningene pr. i dag, og angir samtidig neste planfase for strekninger som er under
planlegging. Kartet til høyre viser utbyggingstrinnene med angivelse av når de enkelte strekningene skal være ferdige i henhold til NTP.
Lillehammer

Lillehammer

Moelv

Moelv

Brummunddal

Brummunddal

Hamar

Hamar

Stange

Stange

Tangen

Planleggingstrinn InterCity

Tangen

Utbyggingstrinn InterCity
Trinn 1 – Ferdig 2024

Utredning før offentlig planprosess
Kommunedelplan

Trinn 2 – Ferdig 2026

Eidsvoll

Eidsvoll

Trinn 3 – Ferdig 2030

Reguleringsplan
Strekning som er ferdigstilt eller under utbygging

Ringeriksbanen – Ferdigstillelse ikke avklart

Oslo Lufthavn
Hønefoss

Oslo Lufthavn
Hønefoss

Strekning som er ferdigstilt eller under utbygging

Lillestrøm

Lillestrøm
Sandvika

Lysaker

Oslo S

Sandvika

Oslo S

Asker

Asker
Drammen

Lysaker

Drammen

Ski

Ski

Sande

Sande

Holmestrand

Holmestrand
Horten

Moss
Rygge

Horten

Moss
Rygge
Råde

Råde
Sarpsborg

Tønsberg
Skien
Porsgrunn

Stokke
Torp
Sandefjord

Sarpsborg

Tønsberg
Skien

Fredrikstad

Porsgrunn

Halden

Stokke
Torp
Sandefjord
Larvik

Larvik
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Fredrikstad
Halden

InterCity-prosjektet

Dovrebanen

Østfoldbanen

Parsellen Langset-Kleverud (17 km) er under bygging, i regi av
Fellesprosjektet E6-Dovrebanen. Vegen sto i hovedsak ferdig i
desember 2014, mens dobbeltsporet åpner i oktober 2015. Alle
kontrakter for grunnarbeider og jernbanetekniske arbeider på
prosjektet er inngått.

Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning for
strekningen Sandbukta-Moss-Såstad (9 km) ble vedtatt våren 2014.
Rådgiverkontrakt for teknisk detaljplan og reguleringsplan med KU
og opsjoner på senere faser ble inngått med Rambøll/Sweco ANS i
november 2014.

Status for de øvrige parsellene framgår av skissene (side 6). Arbeid
med reguleringsplaner for parsellene Venjar-Langset (11 km) og
Kleverud-Sørli (16 km) starter i løpet av året, med Dr. Ing. A.AasJakobsen som hovedleverandør. Med seg på laget har de Asplan
Viak AS, ViaNova Plan og Trafikk AS, Geovita AS, Grindaker AS,
Brekke & Strand Akustikk AS, ECT AS, NGI, LPO Arkitekter AS, Plan
arkitekter AS, Ingenia AS og Safetec Nordic AS.

15.01.15 gikk tilbudsfristen ut for rådgivningskontrakt for forstudie
for Haug – grensen, teknisk detaljplan og reguleringsplan for
Haug – Seut, teknisk hovedplan og kommunedel med KU for Seut-Fredrikstad-Sarpsborg og opsjoner på senere faser.
For informasjon om Follobanen fra Oslo S til Ski, se side 3-4.

For strekningen Sørli – Hamar – Brumunddal er planprogram
for kommunedelplan på høring til 15.02.15. Kontrakt for
kommunedelplanarbeidet på denne strekningen, forstudie videre
mot Lillehammer og opsjon på senere planfaser inngås i vår.

Planleggingsleder (Haug-Sarpsborg)
Elisabeth Nordli
Tlf.: (+47) 916 57 376
E-post: noreli@jbv.no

Planleggingsleder (Sørli-Hamar)

Planleggingsleder (Sandbukta-Såstad)

Harald Monsen

Trygve Kvarme

Tlf.: (+47) 918 11628

Tlf.: (+47) 975 13 245

E-post: monhar@jbv.no

E-post: sortry@jbv.no

Planleggingsleder (Hamar-Lillehammer)
Sverre Setvik
Tlf.: (+47) 922 87 758
E-post: sesve@jbv.no
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InterCity-prosjektet

Vestfoldbanen
Moderniseringen av Vestfoldbanen bidrar til redusert reisetid og økt kapasitet på en sterkt trafikkert strekning. Nye
dobbeltspor betyr færre forsinkelser, og dermed et bedre og mer forutsigbart togtilbud til og fra Vestfold-/Grenlandsområdet.
På strekningene Holm-Nykirke og Larvik-Porsgrunn pågår det bygging allerede (se prosjektomtale side 9 og 10).
Drammen-Kobbervikdalen
Det er planlagt oppstart av kommunedelplanarbeid for
strekningen Drammen-Kobbervikdalen (8,5 km) i løpet av våren.
Rådgiverkontrakt for teknisk hovedplan og kommunedelplan med
KU og opsjoner på senere faser ble inngått med Norconsult AS i
november 2014.
Nykirke-Barkåker
For strekningen Nykirke-Barkåker (13 km) ble planprogram for
kommunedelplan med konsekvensutredning for tre alternativer
vedtatt våren 2014. Rådgiverkontrakt for teknisk hovedplan og
kommunedelplan med opsjoner på senere faser ble inngått i
november 2014, med Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS i samarbeid med
Via Nova Plan og Trafikk AS, Citiplan AS, Brekke & Strand akustikk AS,
Geovita AS, Grindaker AS, LPO Arkitekter AS, Norges Geotekniske
Institutt, ECT AS, Ingeniørkontoret Ingenia AS, Safetec Nordic AS,
NIKU, Bioforsk AS.

Planleggingsleder Drammen-Kobbervikdalen
Sverre Lerbak
Tlf.: (+47) 404 35 348
E-post: lersve@jbv.no

Planleggingsleder Nykirke-Barkåker
Elsebeth Bakke
Tlf.: (+47) 915 29 402
E-post: bael@jbv.no

Planleggingsleder Tønsberg-Larvik og Porsgrunn-Skien
Morten Klokkersveen
Tlf.: (+47) 416 10 640
E-post: klomor@jbv.no

Tønsberg-Larvik og Porsgrunn-Skien
Forstudie for strekningen Tønsberg-Larvik, bl.a. med vurdering
av tunnelløsning fra Tønsberg mot Stokke og trasé og
stasjonslokalisering i Larvik, starter våren 2015.
Tilbudsfrist for rådgiverkontrakt for forstudie og teknisk hovedplan
og kommunedelplan med konsekvensutredning (KU) samt opsjoner
på senere faser var i januar 2015, med plan om kontraktsinngåelse
før påske.
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Prosjektene i Vestfold

Holm-Nykirke
innredning av stasjonshallen som er hovedaktivitetene fremover. Neste
entreprise som vil bli utlyst i Doﬃn/Ted er UHN 05 Holmestrand kollektivterminal. Denne entreprisen omfatter utvendige arbeider på dagens
stasjonsområde, med planlagt oppstart høsten 2016. Kunngjøring skjer
etter planen i mars 2015.

Det første prosjektet som dimensjoneres for hastigheter opp mot
250 km/t bygges nord i Vestfold.
Delprosjektet er totalt 14,1 km langt. 12,3 km skal gå i tunnel, og
midt inne i tunnelen kommer nye Holmestrand stasjon. Stasjonen
blir den første i sitt slag som bygges med fire spor i en enorm
fjellhall. Det blir to spor med plattform og to gjennomgående spor
dimensjonert for at to tog kan møtes i 250 km/t inne i hallen.

Opprydningsentreprisen som blant annet inkluderer fjerning av
dagens spor, er ventet ut i markedet i første halvdel av 2016.

Stasjonshallen blir 880 meter lang, 35 meter bred og 16 meter høy.
Plattformene blir 250 meter lange og blir bygget på hver side av hallen. Det bygges to atkomster fra Holmestrand sentrum, og fjellheis
(løftehøyde 70 meter) fra toppen av Holmestrandsplatået.

Noen fakta om delprosjektet:
omlag 14 km dobbeltspor (ca. 12,3 km i tunnel)
ny stasjon i Holmestrand
2 millioner m3 fast fjell skal sprenges ut
26 planoverganger nedlegges
byggestart august 2010, ferdigstillelse høsten 2016
kostnad 5,7 mrd. kroner (2014)

Når prosjektet er ferdigstilt vil Holmestrand få et funksjonelt kollektivknutepunkt for buss, taxi og tog. I tillegg vil parkeringskapasiteten
ved stasjonen øke betraktelig sammenlignet med dagens situasjon.
Tunnelarbeidene er avsluttet, og det er jernbanetekniske arbeider samt

Prosjektdirektør
Stine Ilebrekke Undrum
Tlf.: (+47) 975 29 310
E-post: unst@jbv.no

Kommunikasjonsleder
Trine Bratlie Evensen
Tlf.: (+47) 930 89 550
E-post: tkb@jbv.no
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Prosjektene i Vestfold

Farriseidet-Porsgrunn
Vestfoldentreprisen er størst
Det er gjort en omfattende jobb for å tilpasse kontraktene til
markedets etterspørsel. Det som opprinnelig var planlagt som åtte
entrepriser ble redusert til fire store tunnelentrepriser. Aller størst
er Vestfoldentreprisen hvor det skal bygges flere tunneler og bruer
mellom Farriseidet og fylkesgrensa.

Syv tunneler og ti bruer kreves for å bygge moderne dobbeltspor
gjennom det svært kuperte terrenget mellom Larvik og Porsgrunn.
Alle tunnel- og grunnentrepriser på delprosjektet er i gang.
Jernbanetekniske kontrakter skal etter planen lyses ut i løpet av første
halvår 2015, med planlagt oppstart av arbeidene i januar 2016.
Dagens bane mellom Larvik og Porsgrunn snirkler seg langs
Farrisvannet helt opp til Oklungen før den dreier sørover i retning
Eidanger og Porsgrunn. Banen går i sidebratt og rasfarlig terreng, og
togene må kjøre svært sakte. Ny bane er viktig for å opprettholde
togtilbudet til Grenland. Den er også viktig for annen infrastruktur
som f.eks. havnene i Larvik og Porsgrunn, og ikke minst Torp flyplass
som er i sterk vekst.

Den første entreprisen hadde oppstart i september 2012.
Kontrahering av jernbanetekniske entrepriser pågår 1. halvår 2015,
og vil etter planen være avsluttet før sommerferien.
Jernbanetekniske arbeider påbegynnes i 2016, og sommeren 2018
skal det etter planen være klappet og klart for første ordinære tog
på den nye strekningen.

15 km dobbeltspor i tunnel
Totalt skal det bygges 22 km med ny jernbane. 15 km blir lagt i
tunnel. Storberget tunnel blir lengst med sine 4 680 meter. I tillegg
skal det bygges ti bruer med en samlet lengde på 1,5 km. Lengst blir
den 438 meter lange brua over Hallevannet i Larvik.

Noen fakta om delprosjektet:
ca. 22,5 km dobbeltspor (syv tunneler, samlet lengde 14,5 km)
4 millioner m3 fjell skal sprenges ut
ti bruer med samlet lengde 1,5 km
30 planoverganger nedlegges
byggestart september 2012, ferdigstillelse høsten 2018
kostnad 6,5 mrd. kroner (2014)

Det nye dobbeltsporet bygges for 250 km/t. Reisetiden mellom
de to byene reduseres kraftig. I dag tar det over en halv time. Med
ny bane på plass er det mulig å få reisetiden ned i 12 minutter.
Prosjektet omfatter ikke tiltak på stasjonene i Larvik og Porsgrunn.

Prosjektdirektør
Stine Ilebrekke Undrum
Tlf.: (+47) 975 29 310
E-post: unst@jbv.no

Kommunikasjonsleder
Trine Bratlie Evensen
Tlf.: (+47) 930 89 550
E-post: tkb@jbv.no
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Prosjektene i Bergen

Dobbelspor og ny tunnel
Strekningen mellom Arna og Bergen er svært tett trafikkert. Dagens enkeltspor har for dårlig kapasitet. Bygging av dobbeltspor
på strekningen vil bedre situasjonen for både gods- og persontrafikk.
Delprosjekt Arna stasjon
Stasjonen skal oppgraderes kraftig. Lengre kryssingsspor vil bidra
til en mer eﬀektiv trafikkavvikling. Det skal bygges nye plattformer
tilpasset både lokaltog og regiontog. Tiltak skal gjennomføres for å
bedre tilgjengeligheten for alle brukergrupper.

Oppdrag og kontrakter
Jernbaneverket er i ferd med å avklare oppdeling og utlysning av de
jernbanetekniske kontraktene i prosjektet. Det er forventet at flere
kontrakter vil bli lyst ut inneværende år. Forventet byggestart for
arbeider på strekningen Bergen-Fløen er i 2016. Byggentreprisen for
Arna stasjon vil også bli utlyst neste år.

Undergangen under sporene skal fornyes og utvides, og det skal
åpnes opp for å slippe inn mer lys. Øvrige publikumsarealer skal
oppgraderes, bl.a. med nye benker, leskur, belysning, monitorer
m.m. Kulvert for Storelva skal oppgraderes til å tåle en 200-årsflom.

Noen fakta om Arna - Bergen:
9,1 km nytt dobbeltspor (7,8 km i nytt tunnel gjennom Ulriken)
oppgradering av eksisterende tunnel
16 tverrforbindelser mellom ny og gammel tunnel
nytt sikringsanlegg på Bergen stasjon
omfattende oppgradering av Arna stasjon
byggestart juni 2014, ferdigstillelse 2020
kostnadsramme 3,25 mrd. kroner

Ulriken tunnel
Det nye tunnelløpet vil mer enn doble kapasiteten, og gi rom for
økt hastighet og mer fleksibel ruteplanlegging. Prosjektet vil også
legge til rette for økt kollektivsatsing mellom Voss, Arna og Bergen,
og for fortsatt vekst i godstrafikken. Dobbeltsporet vil også være et
betydelig bidrag til rasjonell drift og vedlikehold på strekningen.
For å bedre sikkerheten i tunnelen skal det etableres 16
tverrforbindelser mellom ny og gammel tunnel som kan benyttes
i tilfelle evakuering. Når den nye tunnelen står ferdig vil det bli
utført brannsikringstiltak samt tilrettelegging for strømforsyning fra
autotransformatorer i eksisterende tunnel.

Prosjektdirektør
Stine Ilebrekke Undrum
Tlf.: (+47) 975 29 310
E-post: unst@jbv.no

Bergen-Fløen
Det blir nytt dobbeltspor fra UIriken til Bergen. Jernbanetekniske
anlegg skal moderniseres. Blant annet blir det sikringsanlegg
ved Bergen stasjon som også kan styre Arna stasjon. Det stilles
store krav til samordning av arbeidene for en mest mulig optimal
trafikkavvikling i anleggsperioden.

Kommunikasjonsrådgiver
Ingvild Eikeland
Tlf.: (+47) 982 49 707
E-post: Ingvild. Eikeland@jbv.no
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Hove hensetting (Lillehammer)
Økt trafikk på strekningen Skien – Lillehammer i årene som kommer medfører et behov for flere hensettingsplasser.
Jernbaneverket skal bygge ny driftsbanegård på Hove for å øke kapasiteten for hensetting og vending av tog nord
for Lillehammer.
Prosjektomfang
Grunnarbeider
Sannsynligvis nytt spor inn til driftsbanegården
Spor for hensetting av 10 togsett pluss reserveplasser
Signal- og sikringsanlegg (type Thales)
Kontaktledning
Belysning
Mulig hall (dette er under utredning)
Mulighet for lett korrektivt vedlikehold
Servicebygg
Vaskeanlegg for tog
Nye el-tekniske hus
Parkeringsplasser for bil og sykler
Inngjerding og grøntområder
Status og planlagt gjennomføring
Arbeid med hovedplan pågår. Byggearbeidene skal etter planen
starte i 2017 og gjøres ferdig i 2018.
Kostnader
Foreløpig er prosjektet beregnet til å koste 200 millioner kroner
(gjeldende hovedplan). Prosjektets styringsramme kan bli
betydelig større i revidert hovedplan.

Prosjektleder
Åge Vebostad
Tlf.: (+47) 976 97 459
E-post: age.vebostad@jbv.no

Foto: Jernbaneverket
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Skien hensetting
Økt trafikk på strekningen Skien – Lillehammer i årene som kommer medfører et behov for flere hensettingsplasser.
Jernbaneverket skal bygge flere spor på Skien driftsbanegård for å øke kapasiteten for hensetting og vending av tog.
Prosjektomfang
Grunnarbeider
Fem nye hensettingsspor med plass til 18 togsett, nytt
uttrekkspor og nytt tilkomstspor
Kontaktledning
Belysning
Vaskeanlegg for tog
Servicebygg og servicekiosker
Togvarmeposter
Parkeringsplasser for bil
Rampe for varelevering
Inngjerding og grøntområder
Støyskjerming
Status og planlagt gjennomføring
Arbeid med notat til hovedplan pågår. Anleggsarbeidene skal
etter planen starte i 2016 og gjøres ferdig i 2017/2018.

Illustrasjonsfoto: Montering av sporsperre. Foto: Jernbaneverket/Hilde Lillejord.

Kostnader
210 millioner kroner (gjeldende hovedplan) + ukjent tillegg på
grunn av økt prosjektomfang (hovedplannotat).

Prosjektleder
Åge Vebostad

Entrepriser
Planlagt utlysning av kontrakt for detaljplan er våren 2015.
Planlagt utlysning av entreprise medio 2016.

Tlf.: (+47) 976 97 459
E-post: age.vebostad@jbv.no
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Heggedal stasjon – samtidig innkjør
Jernbaneverket skal legge til rette for samtidig innkjør på Heggedal stasjon for å få en mer robust og fleksibel trafikkavvikling
på Spikkestadbanen. Samtidig innkjør innebærer at tog som skal krysse på stasjonen kan få kjøre inn samtidig.
Prosjektomfang
Forlenge og tilpasse plattformene på stasjonen
Legge ned planoverganger
Bygge forlenget kryssingsspor med nye sporveksler
Signal- og sikringsarbeid
Noe kontaktledningsarbeid

Kontrakt for utarbeidelse av detaljplan skal etter planen utlyses
våren 2015. Planlagt utlysning av entreprisekontrakt første kvartal
2016.
Kostnader
Prosjektet har en styringsramme på ca. 100 millioner kroner
(hovedplan).

Status og planlagt gjennomføring
Hovedplan er godkjent og i 2015 skal arbeidene med
detaljplanen utføres. Hovedarbeider i 2016 og sluttføring av
prosjektet i 2017.

Prosjektleder
Truls Oppen
Tlf.: (+47) 916 56 278
E-post: truls.oppen@jbv.no
Heggedal stasjon ble oppgradert i 2012. Nå skal Jernbaneverket legge til rette for samtidig innkjør til stasjonen.
Foto: Jernbaneverket/Hedda Nossen
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Sørumsand stasjon
Jernbaneverket skal oppgradere Sørumsand stasjon for å bedre sikkerheten og tilgjengeligheten for de reisende på
Kongsvingerbanen.
Prosjektomfang
Forlenge og heve plattform til spor 1
Ny sideplattform til spor 3
Rive mellomplattform og fjerne planovergang
Bygge universelt utformet undergang med trapper og heis
Ny kontaktledning, belysning
Litt signal- og sporarbeid
Tilpasning til eksisterende bussterminal
Møblering
Høyttaleranlegg, monitorer og toganvisere
Status og planlagt gjennomføring
Arbeid med detaljplan pågår. Det er foreløpig ikke besluttet
om det skal utlyses en hovedentreprise eller en totalentreprise.
Planlagt utlysning er høst 2015 (ved eventuell totalentreprise)
eller vinter 2015/16 (ved eventuell hovedentreprise).
Anleggsarbeidene skal etter planen gjennomføres i 2016/2017.
Kostnader
Prosjektets styringsramme er på 160 millioner kroner
(usikkerhetsanalyse etter hovedplan).

Prosjektleder
Bjørn Kummeneje
Tlf.: (+47) 975 44 549
E-post: bjorn.kummeneje@jbv.no
Foto: Jernbaneverket/Njål Svingheim
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Skarnes stasjon
Jernbaneverket skal oppgradere Skarnes stasjon for å bedre sikkerheten og tilgjengeligheten for de reisende på
Kongsvingerbanen.
Prosjektomfang
To nye spor og ett driftsspor
To nye plattformer
Rive mellomplattform og fjerne planovergang
Bygge universelt utformet undergang for fotgjengere
og syklister
Ny kontaktledning
Belysning
Signal- og sikringsanlegg
Møblering, høyttaleranlegg, monitorer og toganvisere
Status og planlagt gjennomføring
Arbeid med hovedplan pågår. Planlagt utlysning av kontrakt for
detaljplan er våren 2015. Anleggsarbeidene skal etter planen
gjennomføres i 2016/2017.
Kostnader
Prosjektet har en styringsramme på 200 millioner kroner
(hovedplan).

Foto: Jernbaneverket/Njål Svingheim

Prosjektleder
Lena Forsberg
Tlf.: (+47) 466 14 303
E-post: lena.forsberg@jbv.no
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ERTMS - Prekvalifisering av leverandører i 2015
I 2015 tar Jernbaneverket i bruk Norges første jernbanestrekning med ERTMS. Vi forbereder også prekvalifisering og
konkurransegrunnlag for innføring av ERTMS i resten av landet. Først ute er Ofotbanen, Nordlandsbanen og Bergensbanen.
Storstilt fornyelse
ERTMS (European Rail Traﬃc Management System) er et
standardisert signalsystem for hele Europa som vil forenkle
togtrafikken over landegrensene. Med ERTMS tar den norske
jernbanen skrittet fra reléteknologi til databaserte signalsystemer
som blant annet vil bidra til færre signalfeil, høyere teknisk
sikkerhet, bedre samarbeid med togoperatørene og lavere
vedlikeholdskostnader.

Østfoldbanen først ute
Østfoldbanen østre linje (Ski-Sarpsborg) er Jernbaneverkets
erfaringsstrekning for ERTMS. Testkjøring har pågått mellom
Rakkestad og Sarpsborg siden november 2013.
I alt fem stasjoner (Kråkstad, Mysen, Tomter, Askim og Spydeberg)
er nå modernisert og utstyrt med ERTMS. Det nye signalsystemet
skal være i kommersiell drift på hele østre linje i august 2015. Det vil
gi verdifull erfaring og kunnskap for videre utbygging, og samtidig
markere starten på den nasjonale innføringen av ERTMS.

Modernisering av dagens signalanlegg er fastsatt i Jernbaneverkets
Nasjonal Signalplan, en overordnet plan som tar utgangspunkt i
dagens fornyelsesbehov, pågående utbyggingsprosjekter og den
planlagte veksten i togtrafikken. Arbeidet er organisert i et eget
prosjekt med ansvar for strategier og planer for den nasjonale
utrullingen av ERTMS.

Milepæler i ERTMS-prosjektet

2015: Gjennomføring av KS2 og prekvalifisering av leverandører.
2016: Evaluering av tilbud fra leverandørmarkedet.
2018-2021: De første delstrekningene med ERTMS tas i bruk.
2030: ERTMS etablert på hele jernbanenettet.

Samarbeid med togselskapene
Innføring av ERTMS berører samtlige togselskaper i Norge fordi
deler av systemet også må bygges på togene. Jernbaneverket
har derfor etablert en samarbeidsgruppe der alle selskapene er
representert. Erfaringer fra andre land, blant annet Sverige og
Danmark, vil være nyttig i etablering av ERTMS i Norge.

Prosjektsjef
Eivind Skorstad
Tlf.: (+47) 991 68 610

I 2015 skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2) av
prosjektet. Finansdepartementet krever dette for å sikre at
store investeringsprosjekter ferdigstilles til rett tid, kostnad og
kvalitet. Etter KS2 skal potensielle leverandører prekvalifiseres for
konkurranse om tre store oppdrag: ERTMS for jernbanen, ERTMS
ombord på togene og nytt landsdekkende system for trafikkstyring
(såkalt TMS – Traﬃc Management System).

E-post: eivind.skorstad@jbv.no

Kommunikasjonsrådgiver
Miguel Carazo
Tlf.: (+47) 916 56 247
E-post: miguel.carazo@jbv.no
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Elektrifisering Trønder- og Meråkerbanen
Elektrifisering av strekningene Trondheim-Steinkjer, Stavne-Leangen og Hell-Storlien er viktige strategiske tiltak for å
videreutvikle infrastrukturen og styrke jernbanens konkurransekraft. Slik kan både persontogtrafikken i Trøndelag og
godstrafikken til og fra Trøndelag øke.
Status og planlagt gjennomføring
Prosjektet skal etter planen kontrahere rådgiver for utarbeidelse
av detaljplan første halvår 2015.

Prosjektomfang
Elektrifisering av strekningene vil bidra til en mer eﬀektiv og fleksibel
trafikkavvikling. I tillegg vil det redusere klimagassutslippene og bidra
til en mer miljøvennlig jernbane.

Foreløpig fremdriftsplan:
Detaljplanlegging - 2015
Godkjent detaljplan og KS2 - 2016
Kontrahere entrepriser – 2016/2017
Oppstart anleggsarbeider - 2017
Ferdig innen utgangen av 2023 (i henhold til NTP)

Prosjektet skal elektrifisere mer enn 200 km linje. Dette omfatter blant
annet:
Nytt kontaktledningsanlegg (system 20) med autotransformatorer
To nye omformerstasjoner
Bygge om sikringsanlegget på 18 stasjoner og 5 blokkposter
Nye sikringsanlegg på Meråkerbanen
Profilutvidelse av tunneler, jernbanebruer, overgangsbruer og
fyllinger

Kostnader
Prosjektets styringsramme er ca. 3 milliarder kroner.

Prosjektleder
Bente Langeland Roheim
Tlf.: (+47) 916 72 633
E-post: bl@jbv.no
Trønderbanen benyttes i dag av dieseldrevne tog. Nå skal banen elektrifiseres.
Foto: Jernbaneverket.
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Holmen kapasitet gods
Persontrafikken gjennom Drammen stasjon har økt vesentlig de siste årene og det har blitt færre tilgjengelige tidsluker for
godstrafikken til og fra Holmen i Drammen. For å kompensere for dette skal det gjøres endringer i sporplanen på Holmen.
Prosjektomfang
I fase én (utført sommeren 2014) ble kabler, vann- og avløp
(VA) lagt om. I år skal fase to gjennomføres. Det skal bygges to
nye atkomstspor med en sporforbindelse, slik at det kan kjøres
frontlokomotiv inn på Holmen. I tillegg kommer jernbanebru og
fem nye bilspor i ei sporvifte. For å bedre trafikksikkerheten skal
det rives tre planoverganger og etableres et tryggere vegsystem.

Status og planlagt gjennomføring
Fase 1 ble utført sommeren 2014.
Fase 2 gjennomføres fra april til desember 2015.
Kostnader
Styringsramme (inkludert grunnerverv) 239 millioner kroner.

Ca. 2000 meter spor, inkludert fem bilspor med tilhørende
påkjøringsramper og to atkomstspor
9 sporveksler med drivmaskiner og varme
Riving og ombygging av deler av eksisterende bygningsmasse
Noe omlegging av kabler og VA i grunnen
Pumpestasjon for overvann i forbindelse med veg under
jernbanen

Prosjektleder
Kjell Otnæs
Tlf.: (+47) 456 08 176
E-post: holmen@jbv.no

Foto: Jernbaneverket.
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Steinberg stasjon
Jernbaneverket har fått i oppgave å gjennomføre tiltak som vil legge til rette for en prøveordning for gjenåpning av
Steinberg stasjon. Prosjektet omfatter arbeider på Steinberg, Hokksund stasjon og Rødgata planovergang.
Prosjektomfang
Steinberg prøveordning har som mål å finne ut om en
gjenåpning av Steinberg stasjon vil få svært store negative utslag
for togtrafikken mellom Kongsberg og Drammen. Prosjektet skal
legge til rette for måling og evaluering av stopp på Steinberg, og
togene skal begynne å stoppe på stasjonen i september 2015.

Steinberg stasjon
To treplattformer, 120 meter lange og 76 centimeter høye
Gangbru ved planovergang, tilrettelagt for senere montering
av heis
Helbomanlegg på planovergang
Kontaktledning og signalarbeider

For å unngå store konsekvenser av gjenåpningen er det
nødvendig å gjennomføre tidsbesparende tiltak på Hokksund
stasjon og Rødgata planovergang. I tillegg skal Jernbaneverket
gjøre arbeider på selve Steinberg stasjon.

Rødgata planovergang
Planovergang stenges
Ny kulvert
To ramper og to trapper
Signalarbeider
Opparbeidelse av grøntareal nær kulvert

På Hokksund skal det etableres samtidig innkjør, noe som
innebærer at en stor manuell svingskive må graves opp og
flyttes. På Rødgata skal dagens planovergang stenges og
ny undergang bygges, og på Steinberg skal plattformene
oppgraderes.

Hokksund stasjon
Bytte av sporveksel, montere dobbel kryssveksel
Flytte svingskive
Signal- og kontaktledningsarbeider

Status og planlagt gjennomføring
Konkurranse er utlyst. Det er en totalentreprise for grunn og
konstruksjon, med svarfrist 20. februar, og en totalentreprise for
signalarbeider, med svarfrist primo mars.

Prosjektleder
Asbjørn Rasdal

Kostnader
Styringsramme vedtas primo februar. I statsbudsjettet for 2015 er
det satt av 140 millioner kroner til prosjektet.

Tlf.: (+47) 916 55 623
E-post: asbjorn.rasdal@jbv.no
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Steinberg stasjon

Illustrasjon av overgangsbru på Steinberg stasjon. Illustrasjon: Jernbaneverket/Rambøll

På Hokksund stasjon skal det legges til rett for ssamtidig innkjør.
Foto: Jernbaneverket

Ved Rødgata skal planovergangen erstattes av en undergang. Fotomontasje: Jernbaneverket/Rambøll
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Oteråga stasjon og kryssingsspor
For å øke kapasiteten for tog på strekningen Skonseng – Bodø på Nordlandsbanen, skal kryssingssporet ved Oteråga
stasjon forlenges. Ved å etablere et stoppested for tog på Oteråga vil vi legge til rette for økt persontrafikk på
Saltenpendelen, som er et lokaltogtilbud på strekningen Bodø – Fauske – Rognan, og den vil betjene Reitan militærleir
som ligger like ved stasjonen.
Prosjektomfang
Dagens kryssingsspor på Oteråga er 290 meter og dette skal
forlenges slik at 600 meter lange tog kan krysse på stasjonen.
I tillegg skal stasjonen oppgraderes med to nye plattformer
og fasiliteter for persontrafikk. Det skal også legges til rette for
planfri kryssing over jernbanesporet.
Status og planlagt gjennomføring
Tidspunkt for utlysing av kontrakter er ikke klart på det
nåværende tidspunkt. Etter planen skal det utlyses tre
entrepriser; grunnarbeider, plattform og kryssingsspor.
Grunnarbeidene skal etter planen starte i slutten av 2015.
Størstedelen av anlegget er planlagt gjennomført i 2016 og
det skal tas i bruk i 2017.
Kostnader
Kostnaden for hele anlegget er foreløpig beregnet til
110 millioner kroner.

Nordlandsbanen. Foto: Jernbaneverket/Anne Rognes.

Prosjektleder
Ingunn Ramdal
Tlf.: (+47) 950 37 525
E-post: ingunn.ramdal@jbv.no
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ATC kryssingsbarriere
Automatisk togkontroll (ATC) kryssingsbarriere er et sikkerhetstiltak som har som formål å stanse tog som feilaktig kjører
mot signal i stopp og dermed redusere risiko for sammenstøt mellom tog.
Prosjektomfang
Det skal bygges ATC kryssingsbarriere på åtte stasjoner i
2015/2016. Det arbeides videre med planer for å fortsette
utbygging av flere stasjoner etter 2016.

Status og planlagt gjennomføring
Arbeidene skal etter planen starte våren 2015 og være ferdige i
løpet av 2016.
Kostnader
Kostnader estimert til 15 millioner kroner for 2015/2016

Omfang pr. stasjon er:
Montasje av 4-6 balisegrupper
Kabling fra relerom til ATC-skap og til balisegruppe
Eventuelt utvidelse av føringsveier
Montasje av skilt med stolper og fundamenter
Innvendig montasje av releer og kobling til sikringsanlegget
Kontroll og testing samt idriftsettelse i samarbeid med
Jernbaneverket.

Prosjektleder
Bjørn Engen
Tlf.: (+47) 982 28 401
E-post: bjorn.engen@jbv.no

Plattformen og publikumsarealet på Bulken stasjon ble oppgradert i 2012. Nå skal det bygges
ATC kryssingsbarriere der. Foto: Jernbaneverket/Ingvild Eikeland.
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Kundeinformasjonsprosjektet
Med mål for å gi bedre kundeinformasjon til reisende jobber Jernbaneverket aktivt med utbygging av
kundeinformasjonsanlegg. Fra ruteendring 2014 har 337 stasjoner og holdeplasser stopp for passasjertog. Det er allerede
bygget ut kundeinformasjon på 101 stasjoner og i de nærmeste par årene skal ytterligere ca. 180 stasjoner bygges ut.
Prosjektomfang
Entrepriser omfatter bygging av kundeinformasjonsanlegg,
høyttaler og visuell dynamisk informasjon (monitorer og
anvisere), samt det lokale tekniske utstyret som er nødvendig
for operativ drift av anleggene på stasjonene. Omfang for
entreprenør blir detaljprosjektering av grunnarbeider, el- og
telefag, basert på gitte rammer fra prosjektet, deretter bygging
og montasje. Monitorer, anvisere, sporskilt, oppheng og
høyttalere er byggherrelevert utstyr. Kabler, koplingsbokser etc.
er en del av entreprenørs leveranse.

Entreprisene blir delt inn i geografisk avgrensede delprosjekter.
Nedenfor er det gjengitt en foreløpig oversikt over de ulike
banestrekningene.
Under bygging 2014-2015
•
Drammenbanen, Skøyen – Asker
•
Hovedbanen/Gardermobanen, Lillestrøm – Eidsvoll Verk
•
Østfoldbanen, Ski stasjon
•
Vossebanen, Voss – Bergen
Bygges 2015-2016
•
Oslo S og Nationaltheatret
•
Jærbanen, Egersund - Stavanger
•
Dovrebanen/Nordlandsbanen, Støren – Trondheim –
Steinkjer
•
Østfoldbanen østre/vestre, (Oslo S) – (Ski)
•
Kongsvingerbanen, Nerdrum - Auli
•
Gjøvikbanen, Grefsen – Gjøvik

Kostnader
De ulike delprosjektene vil variere mye med hensyn til
kostnader, omfang og kompleksitet. Dette blant annet fordi
antall reisende og stasjonsutforming påvirker omfanget av
kundeinformasjonsanlegg. Kompleksiteten varierer også sterkt
på grunn av forskjeller i eksisterende infrastruktur og arbeid nært
spor. Den forventede kostnadsrammen er på ca. 270 millioner
kroner (hovedplan).

Bygges 2016-2017
•
Rørosbanen, Løten – Røros – Ålen
•
Nordlandsbanen, Snåsa – Bodø
•
Ofotbanen, Narvik
•
Bergensbanen, Hønefoss – Myrdal
•
Flåmsbana, Flåm

Prosjektleder
Nina S. Nicolaisen
Tlf: (+47) 920 29 816
E-post: nsn@jbv.no

Bygges 2017
•
Bratsbergbanen, Notodden – Nordagutu
•
Sørlandsbanen, Bø – Moi
•
Arendalsbanen, Arendal
•
Dovrebanen, Ringebu – Dombås – Marienborg
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Område Nord
Område Nord omfatter Nordlandsbanen fra Steinkjer til Bodø, samt Ofotbanen fra Narvik til svenskegrensen. I løpet av 2015 er
det planlagt gjennomført prosjekter til en samlet verdi av over 500 millioner kroner innenfor området.
Prosjektporteføljen omfatter alt fra bygg- og anlegg til rene
jernbanetekniske entrepriser og de varierer i omfang og
kompleksitet. Foruten to store kryssingssporprosjekter, (se egne
sider i denne brosjyren) er det en rekke mindre vedlikeholds- og
fornyelsesprosjekter som skal utføres.
På Nordlandsbanen skal det for inneværende år blant annet
gjennomføres omfattende rehabilitering av betongbruer og
fundamenter. Dette vil omfatte sporarbeider - fjerning og
reetablering, vannmeisling og mekanisk meisling av betong,
betongarbeider, tettemembran, rekkverksarbeider o.l. Antall
tiltak og omfang vil bli avklart i løpet av februar/mars, og vil
fremgå av tilbudsdokumentene.
I tillegg er det et større prosjekt med skifte, oppgradering og
reparasjon av stikkrenner, samt rehabilitering av grøfter og lukket
drenering i tillegg til stabilitetsforbedring av fyllinger.
Bruarbeider på Nordlandsbanen Foto: Jernbaneverket.

I tillegg er det en rekke mindre vedlikehold og
fornyelsesprosjekter på både Ofotbanen og Nordlandsbanen i
2015. Beløpene er anslått verdi.
Dreneringstiltak Nordlandsbanen:
Vedlikehold av bruer:

Prosjektleder dreneringstiltak

Ca. 20 millioner kroner
Ca. 25 millioner kroner

Ronny Stene
Tlf.: (+47) 916 78562
E-post: ronny.stene@jbv.no

Prosjektsjef

Prosjektleder bruer

Stein Hugo Steﬀensen

Svein Midthjell

Tlf.: (+47) 905 23 372

Tlf.: (+47) 916 72 630

E-post: stein.hugo. steffensen@jbv.no

E-post: misv@jbv.no
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Djupvik kryssingsspor
Det er behov for å øke kapasiteten på Ofotbanen slik at det blir mulig å kjøre flere og lengre malmtog. Kryssingssporet på
Djupvik skal forlenges slik at det kan håndtere 750 meter lange tog.
Prosjektomfang
Djupvik kryssingsspor skal bygges i tunell, parallelt med dagens
spor. Total lengde på det nye sporet blir 1060 meter fra middel til
middel. Tunnelen blir ca. 800 meter lang og det skal tas ut omlag
100.000 kubikkmeter fast fjell.

Det er forventet at konkurransegrunnlaget på anleggsarbeidene
skal ferdigstilles i løpet av 2015 for publisering i januar 2016.
Tunellarbeider og fjellarbeider utføres i 2016, mens den
jernbanetekniske entreprisen utføres i 2017.
Kostnader
Rådgiverkontrakten estimeres til 5-7 millioner kroner.
Prosjektets budsjettramme er på 256 millioner kroner.

Status og planlagt gjennomføring
Det skal lyses ut en tilbudskonkurranse på prosjektering av
Djupvik kryssingsspor i løpet av 1. kvartal 2015. Det skal lages
detaljplan, byggeplan og konkurransegrunnlag for alle fag
(underbygning, overbygning, KL, elektro og tele). I tillegg vil
prosjekterende ha en del oppfølging i byggeperioden.

Prosjektleder
Tor Gunnar Pedersen
Tlf.: (+47) 907 59 748
E-post: pedtor@jbv.no

Sporarbeider på Ofotbanen. Foto: Jernbaneverket.
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Infrastrukturdivisjonen
Område Nord

Rombak kryssingsspor
Det er behov for å øke kapasiteten på Ofotbanen slik at det blir mulig å kjøre flere og lengre malmtog. Kryssingssporet på
Rombak blir nå forlenget slik at det kan håndtere 750 meter lange tog.
Prosjektomfang
Kryssingssporet skal forlenges til 1120 meter. Entreprise 01 er i
sluttfasen. Denne entreprisen omfattet sprenging av ca. 100.000
kubikk fast fjell, sikring, bygging av anleggsveier og fyllinger.

Status og planlagt gjennomføring
Konkurranseentreprise 02 er nå kunngjort og den ha
tilbudsfrist i uke 11-12/2015. Anleggsarbeidene skal utføres
i 2015.

Entreprise 02, som skal utføres i år, består i hovedsak av følgende
arbeider:
Ny plattform på 152 meter for av- og påstigning
Fem nye sporveksler
Bygge ca. 2000 meter nye spor
Rive eksisterende spor
Sporvekselvarme, reetablering av telekabler, samt belysning
både til kryssingsspor og adkomstveier
Nytt komplett kontaktledningsanlegg med master og åk
Vesentlig ombygging av sikringsanlegg

Kostnader
Budsjettrammen for prosjektet er 380 millioner kroner.

Prosjektleder
Trond L. Hermansen
Tlf.: (+47) 454 04 765
E-post: xhertro@jbv.no

Rombak kryssingsspor på Ofotbanen. Foto: Jernbaneverket.
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Infrastrukturdivisjonen
Område Midt

Område Midt
Område Midt omfatter følgende banestrekninger: deler av Dovrebanen (Fåberg-Trondheim), Raumabanen (DombåsÅndalsnes), Rørosbanen (Hamar-Støren), Solørbanen (Kongsvinger-Elverum), Meråkerbanen (Hell-Storlien grense) og søndre
del av Nordlandsbanen (Trondheim-Steinkjer).
I løpet av 2015 er det planlagt gjennomført prosjekter til en samlet
verdi av nærmere 700 millioner kroner innenfor området. Prosjektporteføljen omfatter alt fra bygg- og anlegg til rene jernbanetekniske
entrepriser. Prosjektene varier i størrelse og kompleksitet.
I noen av prosjektene er det allerede kunngjort konkurranse, mens
det i andre er inngått kontrakt med leverandører. I en del prosjekter
vil inngåtte rammeavtaler benyttes.
Under har vi listet opp et utvalg av anskaﬀelser som vil bli kunngjort
i markedet i 2015 enten via TransQ eller Doﬃn. Beløpene er anslått
verdi.
Vedlikehold av bruer:
Fjell- og rassikring:
Skinnebytte:
Sporvekselbytter:
Forberedende ballastrensing:
Underbygningstiltak:
Plattform- og stasjonstiltak:
Flomsikringstiltak i vassdrag og sideelver:
Miljøtiltak:
Rådgivertjenester:
Ulike tiltak i forbindelse med sanering
og sikring av planoverganger:

Ca. 15 millioner kroner
Ca. 10 millioner kroner
Ca. 10 millioner kroner
Ca. 5 millioner kroner
Ca. 10 millioner kroner
Ca. 40 millioner kroner
Ca. 15 millioner kroner
Ca. 45 millioner kroner
Ca. 10 millioner kroner
Ca. 5 millioner kroner

Sporarbeider. Foto: Jernbaneverket/Øystein Grue.

Prosjektsjef
Nils Moen
Tlf.: (+47) 916 72626
E-post: nils.moen@jbv.no

Ca. 25 millioner kroner

Prosjektsjef
Christoﬀer Østvik
Tlf.: (+47) 916 72506
E-post: christoﬀer.ostvik@jbv.no
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Infrastrukturdivisjonen
Område Vest

Område Vest
Område Vest drifter og vedlikeholder Bergensbanen fra Hønefoss til Bergen, deler av Randsfjordbanen (Hønefoss – Hokksund)
og Roalinjen (Roa – Hønefoss). I tillegg omfatter Område Vest Flåmsbanen som går fra Myrdal til Flåm.
Område Vest har en omfattende prosjektportefølje for 2015
og skal gjennomføre prosjekter for i overkant av 400 millioner
kroner. Prosjektene omfatter alt fra fornyelse av rasoverbygg,
rassikring i sideterreng, fornyelse av dreneringssystem langs spor
og i sideterreng, opparbeidelse av flomsikring til fornyelse av
stasjonsanlegg og fornyelse av spor og kontaktledningsanlegg.

Under har vi listet opp et lite utvalg av våre prosjekter for 2015
(beløpene er anslått verdi).
Dreneringsarbeid Bergensbanen:
Fjell- og rassikring:
Flomsikring:
Fornyelse snøoverbygg:
Sporfornyelse:
Fornyelse kontaktledning:
Fornyelse og vedlikehold av bruer:

Prosjektene er av svært ulikt omfang og en del av prosjektene
vil utføres under kontrakter og rammeavtaler vi allerede har
inngått. Det vil også være en del nye tilbudsforespørsler innen
ulike fagfelt i løpet av 2015 og i tillegg skal en del av våre
rammeavtaler lyses ut og fornyes i løpet av året eller innen 2016.

Ca. 45 millioner kroner
Ca. 50 millioner kroner
Ca. 25 millioner kroner
Ca. 15 millioner kroner
Ca. 30 millioner kroner
Ca. 13 millioner kroner
Ca. 18 millioner kroner

Prosjektsjef
Bjørn Erik Holmesland
Tlf.: (+47) 916 66 117
E-post: beh@jbv.no
Rassikring på Bergensbanen. Foto: Jernbaneverket.
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Infrastrukturdivisjonen
Område Sør

Område Sør
Område Sør omfatter Sørlandsbanen fra Kongsberg til Stavanger, Bratsbergbanen (Larvik-Nordagutu-Notodden) og
Arendalsbanen (Nelaug-Arendal).
I løpet av 2015 er det planlagt gjennomført prosjekter til en samlet
verdi av nærmere 57 millioner kroner innenfor området. Prosjektporteføljen omfatter alt fra bygg- og anlegg til rene jernbanetekniske entrepriser. Prosjektene varierer naturlig nok i omfang og
kompleksitet.
Under har vi listet opp et lite utvalg av oppdrag vi vil ha å by på i
løpet av året. Beløpene er anslått verdi.
Forberedende ballastrens:
Vedlikehold av bruer:
Svillebytte:
Skinnebytte:
Ny plattform Klepp stasjon:
Ny plattform Øksnevadporten holdeplass:

Ca. 15 millioner kroner
Ca. 5 millioner kroner
Ca. 5 millioner kroner
Ca. 7 millioner kroner
Ca. 15 millioner kroner
Ca. 15 millioner kroner

Prosjektsjef
Arne Bujordet
Tlf.: (+47) 916 77 619
E-post: arne.bujordet@jbv.no
Ballastrenser. Foto: Jernbaneverket/Øystein Grue.
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Infrastrukturdivisjonen
Område Øst

Område Øst
Område Øst omfatter Østfoldbanens østre linje (Ski-Sarpsborg) og vestre linje (Oslo-Kornsjø grense), Kongsvingerbanen
(Lillestrøm-Charlottenberg grense) og Gjøvikbanen (Oslo-Gjøvik).
I løpet av 2015 er det planlagt gjennomført prosjekter til en
samlet verdi av nærmere 400 millioner kroner innenfor området.
Prosjektporteføljen omfatter alt fra bygg- og anlegg til rene
jernbanetekniske entrepriser.

Under har vi listet opp et lite utvalg av oppdrag vi vil ha å by på i
løpet av året. Beløpene er anslått verdi.
Forberedende ballastrens:
Vedlikehold av bruer:
Fjell- og rassikring:
Svillebytte:
Ny plattform Varingskollen holdeplass:
Norsenga tømmerterminal (fase 2):

Prosjektene varierer naturlig nok i omfang og kompleksitet,
men i utarbeidelsen av tilbudsforespørsler har vi lagt vekt på
å kombinere oppdrag, som naturlig hører sammen, i større og
forhåpentligvis mer attraktive pakkeløsninger.

Ca. 65 millioner kroner
Ca. 15 millioner kroner
Ca. 20 millioner kroner
Ca. 20 millioner kroner
Ca. 25 millioner kroner
Ca. 30 millioner kroner

Den samlede prosjektporteføljen for Område Øst fordeler seg på
23 ulike tilbudsforespørsler som vil bli kunngjort for markedet
i løpet av året. Den første tilbudsforespørselen er allerede ute.
Forespørselen omfatter mindre fornyelser på Østfoldbanen. Den
markerer starten på et hektisk og begivenhetsrikt år med alt det
innebærer av muligheter for alle leverandører som kunne tenke
seg å bidra i arbeidet med å modernisere banestrekningene.

Prosjektsjef
Gunnar Berg
Tlf.: (+47) 916 71 142
E-post: gunnar.berg@jbv.no

Prosjektsjef

Greverud stasjon på Østfoldbanen ble oppgradert i 2014.
Foto: Jernbaneverket/Harry Korslund.

Åge Knutsen
Tlf.: (+47) 916 56 224
E-post: age.knutsen@jbv.no

32

Infrastrukturdivisjonen
Område Oslokorridoren

Område Oslokorridoren
Område Oslokorridoren omfatter Hovedbanen/Gardermobanen (Oslo-Eidsvoll), Dovrebanen sør (Eidsvoll-Fåberg),
Drammenbanen (Oslo-Drammen), Askerbanen (Lysaker-Asker), Spikkestadbanen (Asker-Spikkestad), Vestfoldbanen
(Drammen-Larvik) og Sørlandsbanen (Drammen-Kongsberg).
I løpet av 2015 er det planlagt gjennomført prosjekter til en
samlet verdi av nærmere 750 millioner kroner innenfor området.
Prosjektporteføljen omfatter alt fra bygg- og anlegg til rene
jernbanetekniske entrepriser.
Prosjektene varierer naturlig nok i omfang og kompleksitet,
men i utarbeidelsen av tilbudsforespørsler har vi lagt vekt på
å kombinere oppdrag, som naturlig hører sammen, i større og
forhåpentligvis mer attraktive pakkeløsninger.
Den samlede prosjektporteføljen for Område Oslokorridoren
fordeler seg på et førtitalls ulike tilbudsforespørsler som vil bli
kunngjort for markedet i løpet av året. Noen avtaler er allerede
inngått, flere tilbudsforespørsler er ute og flere vil følge utover
vinteren/våren 2015.
Under har vi listet opp et lite utvalg av oppdrag vi vil ha å by på i
løpet av året. Beløpene er anslått verdi.
Fornyelse Etterstad - Lillestrøm (Brynsbakken):
Nye tiltak Etterstad - Lysaker:
Fornyelse Alnabru:
Fornyelse Loenga:
Fornyelse Asker-Larvik (Vestfoldbanen):
Fornyelse Eidsvoll-Fåberg (Dovrebanen):
Nye tiltak Vestfoldbanen (Asker-Larvik):
Nye tiltak Dovrebanen (Eidsvoll-Fåberg):

Arbeider i Brynsbakken. Foto: Jernbaneverket/Harry Korslund.

Ca. 100 millioner kroner
Ca. 100 millioner kroner
Ca. 40 millioner kroner
Ca. 20 millioner kroner
Ca. 46 millioner kroner
Ca. 121 millioner kroner
Ca. 17 millioner kroner
Ca. 71 millioner kroner

Prosjektsjef
Jan Stenmark
Tlf.: (+47) 975 22 097
E-post: jan.stenmark@jbv.no

Prosjektsjef
Rune Olsen
Tlf.: (+47) 916 57 596
E-post: rune.olsen@jbv.no
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Kontakt oss

Jernbaneverkets enheter er lokalisert på flere steder i landet.
For nærmere informasjon, besøk våre nettsider
eller ring vårt landsdekkende sentralbord:

05280

Fra utlandet (+47) 22 45 50 00
Postadresse Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar
E-post postmottak@jbv.no
Jernbaneverkets kundesenter kan kontaktes på:
E-post kundesenter@jbv.no
SMS/MMS Send kodeord JBV til 26112
Sosiale medier Twitter og Facebook
www.jernbaneverket.no

