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Utbygging Regionale Prosjekter Nord

URN i tall

•

25 ansatte og 20 innleide i byggherreorganisasjonen

•

Prosjekter fra en til 700 millioner

•

Et trettitalls ulike prosjekter med samlet ramme på ca
2,5 milliarder

•

Årlig produksjon på ca 400 millioner

Organisasjonskart Utbyggingsprosjekt
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Trondheim Sentralstasjon
Plattformforlengelser (2015, 2019)
Valnesfjord holdeplass
Fjernledning Ofotbanen
Narvikterminalen og Fagerneslinja (Ofotbanen)
Rombak og Bjørnfjell kryssingsspor
Bodø godsterminal
Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet
Trondheim godsterminal Heggstadmoen
Heimdal stasjon - forlengelse spor 3
Koppang tømmerterminal
Kongsvinger hensetting
Moss hensetting
Vålåsjø kryssingsspor
Straumsnes kryssingsspor
NAV-Brattøra

Trondheim Sentralstasjon

Byggetrinn 1
Oppgradering og fornyelse av plattformene og stasjonsområdet,
universell utforming.
Heve plattformene, varme i plattformdekket,
nye tempererte leskur, ny møblering og belysning.
Ny adkomst til mellomplattformen med heis og trapp.
Avtale med entreprenør er inngått og arbeidet er igangsatt.
Planer for byggetrinn 2
Adkomst med trapp, heis og rulletrapp fra Tverrforbindelsen til
mellomplattform 1 og 2. Heving og forlengelse av hovedplattform.
Kundeinformasjonssystem, supplerende jernbanetekniske arbeider.
Planlegging av en mellomplattform 3.

Plattformforlengelser
Prosjektomfang
Plattformene skal forlenges både på stasjoner og holdeplasser.
Krav til universell utforming og tilpasning.

Antall stasjoner/holdeplasser per banestrekning
Sørlandsbanen inkludert Arendalsbanen: 10-12
Østfoldbanen: 9
Vestfoldbanen: 3
Bergensbanen inkludert Flåmsbanen: 15
Ofotbanen: 3
Dovrebanen: 8
Nordlandsbanen: 14
Rørosbanen: 5
Kongsvingerbanen og Hovedbanen: 4
Oversikt entrepriser
Det gjenstår å gjennomføre tiltak på 76 holdeplasser med ferdigstillelse innen 2015 og 2019.
Det kan bli aktuelt med strekningsvis utbygging.
Status og planlagt gjennomføring
Oppstart detaljplanlegging fjerde kvartal 2012. Planlagt gjennomføring 2014 til 2019.

Valnesfjord holdeplass
Prosjektomfang
Ny plattform med lengde 250 meter.
Bredde plattform 4,5 meter.
Skilting
Møblering
Leskur
Sykkelparkering
HC-parkering
Belysning
Monitor og høyttalere
Universell tilpasning

Oversikt entrepriser
Arbeidene utføres som totalentreprise
Gjennomføring juni til desember 2012.

Kartutsnitt over Ofotbanen

Fjernledning Ofotbanen

Prosjektomfang
Ny fjernledning fra Narvik til Bjørnfjell stasjon.
Den nye fjernledningen skal primært bygges parallelt
med dagens fjernledningstrasé.

Status og planlagt gjennomføring
Byggeplan forventes godkjent i 1. kvartal 2013.
Gjennomføring 2013 og 2014.
Entreprise: planlagt utlysning: 2 kvartal – 2013.
Vurderes utført som totalentreprise.

Narvikterminalen/Fagerneslinjen
Prosjektomfang
Narvikterminalen utvides for å øke kapasiteten.
Fire nye spor, samt to nye hensettingsspor.
Fagerneslinja oppgraderes til 30 tonn aksellast.
Bilterminal, trailerparkering og securityanlegg.
Oversikt entrepriser
Forberedende arbeider
Underbygning og overbygning
Anlegg for styring av sporveksler.
Status og planlagt gjennomføring
Forventet anleggsstart mai 2012.
Planlagt gjennomføring 2012 og 2013.
Planlagt utlysning entrepriser
Forberedende arbeider: April/mai 2012.
Over- og underbygning: April/mai 2012.
Signalanlegg: Mai/juni 2012.

Rombak og Bjørnfjell kryssingsspor

Prosjektomfang
Kryssingsspor skal forlenges til ca 1100 meter,
Riving og etablering av snøoverbygg.
Ombygging av kontaktlednings- og sikringsanlegg.
Nye plattformer på Rombak stasjon og for Bjørnfjell
stasjon på hhv. 125 og 250 meter.

Status og planlagt gjennomføring
Arbeidene starter på sommeren 2013 og ferdigstilles
høsten 2014.
Forberedende arbeider sommeren 2012. Avsluttende
arbeider i 2015.

Bodø godsterminal

Prosjektomfang
Spor 4 for tog skal forlenges.
Bygging av to nye spor for hensetting.
Lastegaten tilrettelegges for reach-stackere (truck).
Lastegaten utvides slik at den også inkluderer
mellomlagring.
Jernbanetekniske arbeider (nytt signalanlegg,
elektroteknisk bygg og lavspenningsanlegg).

Status og planlagt gjennomføring
Kontrakt for arbeider underbygning og overbygning er
inngått.
Arbeidene skal være ferdig innen utgangen av 2013.

Hell – Værnes, hastighetsøkning og
kapasitet
Prosjektomfang
Oppgradering på Nordlandsbanen:
0,5 km sør til 2,5 km nord for Hell stasjon,
Meråkerbanen: 0,5 km.
Ny sporplan.
Underbygning, overbygning, lavspenning,
inn- og utvendig signalanlegg og tele.
Ny plattform for Meråkerbanen.
Ny bru over Stjørdalselva,
utvendig kabelanlegg,
tre spor på Hell stasjon,
dobbeltspor Hell Værnes.
Status og planlagt gjennomføring
Prosjektering alle fag: 2012 til 2013.
Planlagt gjennomføring: 2013 til 2018.

Trondheim godsterminal
Heggstadmoen
Prosjektomfang
Opprusting av dagens pukk- og bilterminal. Bygging av lastegate med bredde 42 m. Effektiv sporlengde 300 m.
Tilrettelegging for containeromlasting og vognlasthåndtering.
Oversikt entrepriser
Underbygning:
Masseutskifting av myr , opparbeidelse av lastegate
og biloppstillingsplasser.
Overbygning:
Jernbanetekniske arbeider med sporarbeider.
Elektro:
Hovedvekt på belysning av Terminalområdet.
Entreprise for kontaktledning utføres i forbindelse
med ved Heimdal stasjon, forlengelse spor 3.
Status og planlagt gjennomføring
Detaljplan utarbeidet.
Planlagt utlysning: Vinteren 2012/2013.
Gjennomføring: 2013/2014.

Heimdal stasjon – forlengelse spor 3

Prosjektomfang
Flytting av terminalsporet
Fjerning av tre eksisterende og innlegging
av fem nye sporveksler.
Etablering av føringsveier for tekniske anlegg
Ombygging av eksisterende signalanlegg.
Ombygging av eksisterende og nytt
kontaktledning -og lavspentanlegg.
Masseutskifting (myr ca. 15 000 m³,
spuntarbeider ca. 4-5000 m²).
Oversikt entrepriser
Underbygning og overbygning,
Kontaktledning, lavspent, signal og tele

Koppang tømmerterminal
Prosjektomfang
Ombygging og tilpasning for 600 m lange tømmertog.
Anlegge kommunale vann- og avløpsanlegg, med
dimensjoner opp til 1000 mm, for å ivareta
boligområdene øst for terminalen. Det skal bygges
støyvoll mellom terminalen og boligbebyggelsen.
Oversikt entrepriser
Forberedende arbeider: Rivingsarbeider (industribygg
og boligbygg).
Underbygning: Ledningsanlegg, lastegater, lagerareal ,
støyvoll.
Overbygning og elektro: Sporarbeider, signalanlegg og
belysning av terminalområdet.
Status og planlagt gjennomføring
Detaljplanen og reguleringsplanen er klar til
behandling. Det kan bli aktuelt å starte med riving på
slutten av 2012. Opparbeidelsen starter tidlig på våren i 2013.
Ferdigstillelse er planlagt til 2014.
Planlagt tilbudsutlysning: Rundt årsskiftet 2012/2013.

Kongsvinger hensetting
Prosjektomfang
Opparbeidelse av ca. 1000 m spor kontaktledning og ca .400
m driftsveg. Bygging av ramper. Oppgradering av
eksisterende adkomstvei. Områdebelysning.
Etablering av 5 togvarmeposter. Poster for
vann og strøm med 230 V spenning.
Servicefasiliteter.
Oversikt entrepriser
Underbygning
Overbygning og elektro: Sporarbeider, KL-anlegg ,
signalarbeider (lokalstilt anlegg), togvarmeposter,
områdebelysning.
Eventuell bygningsteknisk entreprise.
Status og planlagt gjennomføring
Planlagt utlysning: Høsten 2012
Gjennomføring: 2012-2013
Driftsbanegården skal være klar for hensetting 1. mai 2013.

Moss hensetting
Prosjektomfang
Oppgradering av tre spor på hensettingsområdet i Moss.
Bygging av nytt kontaktledningsanlegg for spor 6, samt seksjonering
av KL-anlegget i spor 4 og 5. Etablering av 6 togvarmeposter, samt
sporvekselvarme på 2 veksler.
Ny overbygning (sviller, skinner og ballast).
Signaltekniske arbeider.
Poster for vann og strøm med 230 V spenning.
Servicefasiliteter.
Oversikt eksterne leveranser: Overbygning, lavspenning,
signal, kontaktledning.
Status og planlagt gjennomføring
Utlysning:
Leveranse av togvarmeposter: februar 2012.
Grunnarbeider: februar 2012
Lavspenning: februar 2012
Gjennomføring: mai - september2012.
Driftsbanegården skal være klar for hensetting 15. september 2012

