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SAMMANFATTNING
Denna rapport syftar till att ge rekommendationer avseende terminalkapacitet samt förslag på layout för en ny terminal baserat på nuvarande och framtida prognosticerade volymer. Vid beräkning av nödvändig kapacitet har följande värden använts:
Nuläge:

100 000 TEU

2022:

200 000 TEU

2050

300 000 TEU

Med avseende på dessa värden rekommenderas en layout med 4 lastspår år 2022 och 6
lastspår år 2050 för intermodala transporter. Utöver dessa spår behövs även eventuella
lastspår för bilvagnar och vagnslaster.
Vidare förutsätts bryggkopplingar vid lastspår för inkörning av vagnsset med linjelok i stället för användning av diesel-terminallok.
Lastning och lossning kommer i samtliga fall att ske med portalkranar. Det primära skälet
till att portalkranar rekommenderas är terminalens begränsade yta. Med tanke på den yta
som finns tillgänglig i Torgård respektive Söberg finns det inga möjligheter att på längre
sikt använda sig av reachstackers. Genom att använda portalkranar fås även tydliga miljövinster i och med eldriften samtidigt som lyftkapaciteteten ökar.
För att hantera de volymer som skall hanteras under den tid som terminalen är som mest
belagd behövs kompletterande hanteringsutrustning. Då portalkranarna blir en trång sektor förutsätter en effektiv hantering av lastbärarna i terminalen kompletterande hantering
med reachstackers, motviktstruckar och tugmasters. Det är viktigt att se till att portalkranarna kan användas med så små störningar som möjligt och att lastbärare kontinuerligt
kan matas fram och forslas bort vid lastning och lossning av tågen.
En framtida expansion av terminalens kapacitet föreslås kunna hanteras genom att antalet portalkranar ökas med tiden, från 2 portalkranar initial till 3 eller 4 för att på så sätt
hantera de volymer som förutsätts inför år 2050. På detta sätt görs lösningen skalbar och
anpassad inför framtida ökningar av godsvolymerna.
På grund av terminalområdets begränsade yta och det stora antalet enheter som kommer
att hanteras kan kommer inte lagring av intermodala enheter att kunna ske i direkt anslutning till spåren. Platsbristen kommer att kräva att enheterna behöver hämtas omgående, antingen med lastbil eller med annan typ av hanteringsutrusning (tugmaster, truck,
etc.).
I och med de volymer som förutsätts inför prognosåren 2022 respektive 2050 har kunnat
konstateras att lastbilstrafiken till och från terminalen kommer att bli mycket betydande,
upp mot 400 lastbilar per dag, eller drygt 20 per timme vid en årlig produktion på 300 000
TEU. Således kommer bra och separerade körvägar in till och på terminalen att krävas
liksom en uppställningsyta strax utanför gaten, vilken tillåter bilar att komma upp till två
timmar innan planerad lastning/lossning. Stora krav ställs på att dessa lastbilar effektivt
skall kunna hanteras på och kring terminalen. För att administrationen av dessa lastbilar
skall fungera kommer det att krävas en effektiv gate-funktion där IT-lösningen kommer att
vara av stor betydelse.
Alternativt scenario: I analysen har även ett scenario med en mindre ökning av godsvolymerna studerats i enlighet med prognos från SITMA. I dessa analyser har prognosen
för kommande utveckling av godsvolymerna antagits vara 140 000 TEU för 2022 respektive 200 000 TEU för 2050. Trots att de båda scenarierna skiljer sig åt beträffande volymer föreligger ett tydligt behov av en skalbar lösning.
Hanteringen av bilar förutsätts även fortsättningsvis ske på terminalen i Heggstadmoen
vilket innebär att ytan för en planerad ny terminal inte behöver inrymma denna hantering.

För att klara av de volymer som prognosticeras fram till år 2050 är Torgård det främsta
alternativet för en framtida terminal. Det huvudsakliga skälet för detta är tillgången på yta
och möjligheten att hantera och forsla de olika typer av lastbärare som ankommer terminalen. Torgård är således den plats som har bäst förutsättningar för att tillhandahålla de
funktioner som krävs för att lastbärarhanteringen skall bli så effektiv som möjligt och därmed klara av de krav som ställs inför framtida krav. Vid Torgård går det dessutom att
åstadkomma en tillräckligt stor depåyta för uppställning av containers och växelflak.
Alternativet att lägga LKP i Söberg är problematiskt ur flera aspekter. Främst utgör bristen på yta ett problem i och med att den sätter förutsättningarna för hur godset kan hanteras i terminalen. Terminalområdet är här mycket smalt med tydliga avgränsningar i form
av Dovrebanen och Melhusvegen vilket i sin tur innebär att expansionsmöjligheterna är
mycket begränsande. Vidare kan här inte en tillräcklig yta för containerdepå skapas.

1

INLEDNING

Föreliggande rapport är en del av utredningen av en ny logistikknutpunkt (LKP) i Trondheimsregionen i anslutning till Dovrebanan, vars övergripande är att:
”…gi Midt-Norge et kapasitetssterkt, kostnadseffektivt, fleksibelt og
intermodalt logistikknutepunkt for framtidens næringstransporter”.
Målet med denna specifika delrapport är att klarlägga de operativa förutsättningarna för
en intermodal terminal i Trondheimsregionen. Detta sker utifrån de förslag som framkommit i tidigare studier, dvs. de två alternativen Søberg (a och b) och Torgård samt de
prognosticerade volymer som antas gälla fram till och med år 2050.
I tidigare studier har tre förslag tagits fram avseende placering och layoutkoncept. Syftet
är här att analysera de tre alternativen utifrån aktuella och prognosticerade volymer och
de krav dessa volymer ställer avseende hanteringsutrustning, ytor tillfartsvägar, etc.
I analysen tas hänsyn till nuvarande såväl som prognosticerade godsvolymer på Dovrebanen samt Nordlandsbanen, tågens sammansättning och typ av vagnar samt val av
transportlösning (vagnslast, container, trailer, växelflak, etc.). Prognoser för godsunderlag
och transporternas utveckling kommer från Jernbaneverkets kravställning samt prognoser och från SITMA.
Underlaget är hämtat från Jernbaneverkets resultat- och effektmål (Jernbaneverket,
2010).

1.1 Omfattning och genomförande
Analysen bygger på beräkningar utifrån det underlag som delgivits i tidigare rapporter.
Ett stort antal kvalificerade antaganden har gjorts avseende den operativa driften på en
framtida terminal. Som underlag för dessa antaganden har ett stort antal intervjuer genomförts med representanter för ett stort antal företag som är verksamma inom logistik
och transportområdet.

2

GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR

Tidigare analyser avseende framtida kapacitetsbehov har visat att Trondheimsregionen
har stora behov av att effektivt kunna hantera ökade volymer av gods på järnväg. Fokus i
denna rapport ligger främst på tillgänglig kapacitet i terminalerna samt utrustning och drift
av terminalerna.
Samtliga uppgifter som redovisas nedan är baserade på Jernbaneverkets kravställning i
hänseende till resultat- och effektmål.

2.1 Dimensioneringskriterier
Ett antal kriterier finns givna på förhand avseende terminalens kapacitet och utformning.
Till dessa hör att terminalen skall lokaliseras med närhet till transportoperatörerna (samlastere) och huvudvägnätet (Hovedvegsystem). Detta för att skapa förutsättningar en attraktiv transportlösning och för effektiv hantering

Resultatmål i samband med utformning av LKP:


Krav på 200 – 250 da (dekar) för bangård. Denna yta skall innefatta lastgator och
spår.



Minst 20 – 50 da utrymme för andra tågtyper såsom vagnslast och bilar. I detta
fall skall spårbehovet samordnas med övrig terminalverksamhet



Dimensionering av spårområde för att hantera minst 600m långa tåg



Mängden vänt-/hanteringsspår skall, ankomst- och avgångsspår skall anpassas
efter effektmålen (nedan) och där kunna hantera trafiken under rusningstiden.



Vägkapaciteten skall vara tillräcklig för distributionstrafiken som är knuten till logistikknutpunkten



100 da skall finnas tillgängligt för transportoperatörer i anslutning till eller inom
godsterminalen



Logistikknutpunkten skall även ha möjlighet att inhysa annan transportverksamhet, t.ex. tredjepartslogistik, på en yta motsvarande 100 da.

Effektmål:
•

Kapaciteten i en ny LKP skall vara 300 000 TEU under 2022 och 400 000 TEU
under 2050

•

1

Kapaciteten i godsterminalen skall dimensioneras efter marknadens behov i
peak/rush tidsperioder som för 2022 motsvaras av ca 2 godståg per timme och
för 2050 motsvaras av 3 godståg per timme

•

Utrymme skall finnas för både vagnslast och biltåg

•

Effektiviteten i en ny LKP skall vara minst 25 % bättre i driftshänseende än dagens system, och med ökad effektivitet genom att utveckla logistiksystemet kring
LKP.

•

LKP skall vara attraktiv för transportskapande verksamheter och genom det bidra
till en innovativ och bärkraftig storstadsregion inom ett 50 års perspektiv

•

Nytt LKP skall bidra till en överföring av gods från väg till intermodala transporter
/(järnväg/sjö), genom en hållbar och samhällsekonomiskt gynnsam utveckling.

Effektivitetsmål

1

•

Reducerade distributions och omlastningskostnader (>30 %)

•

Minsta möjliga transportarbete med avseende på distribution

•

Minsta möjliga trafikrörelser (hantering/lyft) i terminal

Reviderat till 200 000 för 2022 samt 300 000 för 2050 (2014-09-19)

3

TERMINALENS UTFORMNING

Terminalens kapacitet påverkas av dess fysiska utformning, såsom antalet spår, tillgång
till uppställningsytor, typ av och tillgång till hanteringsutrustning, etc. Speciellt gäller detta
vid hantering av gods under de perioder då normalt sett terminalen är hårt utnyttjad, dvs.
under för- och eftermiddag/kväll – de tider då transportföretagen vill ta emot och sända
gods. Det är också efter denna tid som en dimensionering av kapaciteten på terminalen
bör ske.

3.1 Godsvolymer
Som en del av effektmålen som angivits av Jernbaneverket framgår att det finns ett krav
på att en ny terminal och logistikknutpunkt skall kunna hantera en stor ökning av gods
utifrån dagens flöden.
Enligt den kravställning som föreligger inför denna analys förväntas dagens volymer under de kommande 35 åren att öka från ca 100 000 enheter till prognosticerade 200 000
2
enheter 2022, och 300 000 enheter 2050 . Denna ökning ställer stora krav på en fungerande infrastruktur med effektivt utnyttjande av järnvägens resurser.
I samband med att godsvolymerna förväntas öka, ökar även förväntat antal enheter per
3
tåg, från dagens 35 TEU till 46 TEU för 2022 respektive 2050. I kalkylen av antal tåg har
även hänsyn tagits till det faktum att det kan råda obalans mellan antalet enheter som
kommer in respektive går ut med varje tåg. Denna faktor har antagits vara 20 procent
vilket ökar kalkylerat antal tåg motsvarande faktor 1,2.
Nedanstående tabell (Tabell 1) ger en bedömning av antalet intermodala tåg per dag.
Utöver dessa tillkommer bilvagnar och vagnslasttrafik, i dagsläget 4-14 vagnar per dag
(genomsnitt 7) respektive 4-10 vagnar (genomsnitt 6).
Tabell 1 Prognos TEU per tåg
Volymer

idag:

2022 låg

Volym TEU kombi

Ca 100 000

140 000

4

2022 hög

2050 låg

200 000

200 000

3

3

4

2050 hög
300 000
3

TEU:s per tåg

Ca 35 i snitt

46

46

46

46

Antal kom5
bitåg/dag

6

7

10

10

16

Vidare kan konstateras att prognosen ovan är osäker. Utvecklingen inom intermodala
transporter de senaste åren har inte varit entydig. Därmed finns det risk för att den positiva utveckling som speglas i prognosen inte till fullo kommer att kunna realiseras. Effekten av detta får till följd att antalet enheter som hanteras inte kommer upp i de prognosticerade volymerna. Troligtvis kommer även antalet enheter per tåg att vara något lägre än
de 46 som utgör begränsning för Dovrebanen.
2

Justerade värden. Reviderade från ursprunglig plan på 300 000 (2022) respektive 400 000 (2050)

3

Avser genomsnittlig utnyttjandegrad om 46 TEU per tåg.

4

Enligt prognos från SITMA

5

Med hänsyn tagen till förekommande obalans i antalet inkommande och utgående enheter på

respektive tåg

3.2 Operationella förutsättningar för en intermodal
terminal
För beräkningarna i denna rapport har ett antal olika antaganden gjorts avseende drift
och tillgänglighet. Ett operationellt antagande har gjorts för kombiterminalen som innebär
en drift på 50 veckor per år med 5 operationella dagar per vecka. Sammantaget ger detta
att terminalen är i drift ca 250 dagar om året. Vidare antas att terminalen är tillgänglig för
6
ankomster och avgångar 24 timmar om dygnet men i drift 18 timmar om dygnet , detta
med hänsyn till underhåll av anläggningar och maskiner.
Sammantaget skulle detta ge att antalet TEU att hantera med 5 dagarsveckan motsvarar
45 respektive 67 TEU per timme i snitt enligt Jernbaneverkets kravställning samt 31 respektive 45 TEU per timme enligt SITMAs prognos (Tabell 2).
Observera att antalet hanterade enheter under peak-period är mellan 50 och 100 %
högre än genomsnittlig hantering över dygnet.

Tabell 2 Genomsnittligt antal TEU per tidsperiod
2022
(SITMA)

År 2022

2050 (SITMA)

År 2050

TEU per år

140 000

200 000

200 000

300 000

TEU per vecka

2800

4000

4000

6000

TEU per dygn

560

800

800

1200

TEU per timme

31

45

45

67

6

Avser lyftkapacitet

3.3 Behov av lyftkapacitet
För att beräkna erforderlig lyftkapacitet har ett antal antaganden gjorts:

-

Genomsnittligt antal TEU per enhet:
1,25
Antal enheter som kan lyftas per gång: 1

Antagandet bygger på att containers och semi-trailers hanteras enligt fördelningen 75/25,
vilket innebär att ca 75 % av det totala flödet utgörs av 20-25 fots containers samt växelflak. Resterande andel, ca 25 %, utgörs av 40 fots containers och semitrailers. Alla avgående enheter förutsätts vara tillgängliga vid terminalens lastområde. Mixen mellan olika
längder och storlekar på lastbärare ger ett genomsnitt på 1,25 antal TEU per enhet som
hanteras i terminalen.
Tidsvinsten med samtidig lastning och lossning för en kombiterminal relativt liten på
7
grund av korta lyftrörelser . Av denna anledning har antaget gjorts om att varje lyftcykel
omfattar en enhet.
Efter att ha tagit hänsyn till antalet lyft per enhet fås följande krav på tillgänglig lyftkapacitet: 2022: ca 160 000; 2050: ca 240 000. Detta motsvarar i sin tur 36 lyft per timme för
år 2022 respektive och 54 lyft per timme 2050 (se Tabell 3).

Tabell 3 Antal lyft per tidsperiod
2022 (låg)

År 2022 (hög)

2050 (låg)

År 2050 (hög)

Årlig hantering
(TEU)

140 000

200 000

200 000

300 000

Antal lyft per år

112 000

160 000

160 000

240 000

Antal lyft per
timme

25

36

36

54

7

I jämförelse med lossning av ett containerfartyg med STS-kran (Ship-to-shore)

3.4 Val av hanteringsutrustning
Valet av hanteringsutrusning styrs framför allt av tre faktorer:

1. Kapacitetsbehov (spår och lyftkapacitet för lastning och lossning från tåg)
2. Tillgång till hanteringsutrustning för transport inom terminalens område (utöver
lastning och lossning från tåg)
3. Möjlighet att effektivt mellanlagra de enheter som hanteras
Beroende på ovanstående faktorer är det möjligt att använda sig av och alternera mellan
flera olika alternativa hanteringstekniker. För närvarande används i huvudsak reachstackers för hantering av intermodalt gods, detta för att de utgör en skalbar lösning där
kapacitetsbehovet styr antalet enheter som används.
På större terminaler, vanligtvis där antalet lyft överstiger kritiskt brytgräns (ca 150 000 lyft
per år) används ofta portalkranar då dessa har möjlighet att hantera fler enheter per tidsperiod. Dessa är dock förknippade med en större investering och är inte skalbara i
samma utsträckning som en lösning med reachstackers. Portalkranar är även mer känsliga för dåliga väderförhållanden, speciellt i kombination med kyla och snö. I detta sammanhang är spårbundna kranar mindre känsliga och därför att föredra.
På grund av sin höga lyftkapacitet ställer användning av portalkranar krav på effektiv
bortforsling av lastbärare för att uppnå maximalt utnyttjande. Därför krävs ytterligare investeringar, utöver själva portalkranarna, i form av reachstackers, tugmasters, etc., för att
effektivt serva dessa och på så sätt säkerställa att lyftkapaciteteten kan optimeras.
I beräkningarna som gjorts avseende kapacitet för portalkranar respektive reachstackers
har utnyttjandegraden antagits vara 95 % respektive 90 % avseende effektiv operationell
tid.
I förutsättningarna som anges ovan, anges att terminalen skall kunna betjänas av två eller flera portalkranar. Ett alternativ till denna lösning skulle kunna vara att man under en
övergångsperiod använder sig av reachstackers och att man senare, i takt med att godsunderlaget ökar investerar i portalkranar. Detta alternativ förutsätter dock att hanteringsyta finns för detta ändamål vilket inte alltid är fallet.
Viktigt i sammanhanget är även att det finns utrymme för att hantera de lastbärare som
ankommer terminalen i form av hanteringsytor för korttidsuppställning och omlastning.
Speciellt gäller detta i ett senare skede och då terminalen förutsätts hantera stora volymer av gods, enligt förutsättningarna upp till 300 000 TEU.

3.5 Portalkran
Portalkranar används främst vid stora intermodala terminaler och då lastbärarna är tunga.
De är därför bäst lämpade för att hantera stora flöden. För mindre terminaler och flöden
är oftast andra lösningar att föredra på grund av den kostnad som en sådan investering
innebär. Hantering med portalkran innebär också att ytan för lastning och lossning kan
göras mer kompakt och utrymmeseffektiv i jämförelse med en reachstackerlösning.
Exempel där nyinvesteringar i portalkranar skett under senare år är i storstadsområdena
Malmö, Stockholm samt i Göteborgs Hamn (TFK, 2013). Detta då dessa terminaler hanterar godsmängder över en kritisk nivå motsvarande ca 150 000 TEU.

Figur 1 Exempel på hanteringslösning med portalkran på terminal (Hupac Antwerpen)
Portalkranar förutsätter att det finns ytterligare lyftmöjligheter som servar vid omlastning
till lastbil (container) för att på så sätt maximera utnyttjandet av portalkranen. En portalkran behöver således kompletteras med en eller flera reachstackers, alternativt gaffeltruck eller tugmasters, för att vara så effektiv som möjligt.
Det är möjligt att använda flera seriella portalkranar för att betjäna samma spår. Dock
minskar marginaleffektiviten för varje ytterligare kran något, dvs. antalen lyft per timme
minskar något i samband med att flexibiliteten minskar.
Kapaciteten hos en portalkran beror på kranens storlek och design. De två portalkranar
som nyligen installerats i Stockholm-Årsta terminalen har en gemensam kapacitet på ca
45 enheter i timmen. Motsvarande total kapacitet på de kranar som installerats i Göteborgs Hamn, och som är något större, ligger på ca 55 lyft per timme.

För och nackdelar som nämns i samband med portalkranar:







Klarar stora spännvidder i kombination med stora laster och långa åksträckor
Miljöfördelar då de kan drivas elektriskt
Klarar att arbeta över flera intilliggande spår med stora laster
Lägre rörliga driftskostnader än motsvarande kostnader för truck
Möjliggör rationell överlyftning av enheter mellan tåg

Nackdelar






Begränsad flexibilitet
Dålig sikt vid transport kan medföra olycksrisker
Blockerar kranbanan vid driftsstörning
Stor initial investering

Kapacitetsberäkning två portalkranar
En stor fördel med att använda portalkranar är möjligheten till eldrift vilket ger god miljöprestanda. Däremot är lönsamheten i portalkranar starkt beroende av antalet lyft och
den efterfrågade lyftkapaciteten.
Hantering med portalkran möjliggör lastning/lossning av flera tågsätt samtidigt men för att
hanteringen skall ske så effektivt som möjligt och för att främja tågomsättningen kalkyreras med hänsyn till ett tåg i taget lossas och lastas. Vidare kan avsyning av lastat tåg inför avgång inte ske under portalkranarna varför tågsättet måste föras ut till A/A-spår före
avgång. Nedanstående tabell (Tabell 4 samt Figur 2) visar tiderna för lastning och lossning med portalkran.
Tabell 4 Tider för hantering i terminal med 2 portalkranar
Moment

Tidsåtgång (Min)

Ankomst vid elloksanvändning
Ankomst in på A/A-spår vid terminal från huvudspår

1,5

Frånkoppling och rundgång och tillkoppling ellok

15

Backning av tåg in på lastspår (km/h)

3

Lastning/lossning med portalkran

84

Avgång vid elloksanvändning
Avgång ut från lastspår till A/A-spår

3

Avsyning och bromsprov

45

Avisning

10

Avgång ut från A/A-spår

1,5

Total hanteringstid

2h 43 min

Tider lossning och lastning baseras på att nyttjandegraden uppgår till 95 % av portalkranarnas teoretiska kapacitet.

Med hänsyn till ovanstående värden kan lastning och lossning ske enligt nedanstående
flödeskartläggning (Figur 2 alternativt Bilaga 4).

Figur 2 Tidsuppskattning hantering med 2 portalkranar (se även bilaga 4)
Från första ankomst till dess att tåg 1 är klart och lämnar terminalen går det 2,8 timmar.
Därefter tar det i snitt 1,4 timmar mellan påföljande tåg i ett idealt fall givet att inga störningar inträffar. Så fort det första tåget är inne på lastspår kan ett andra tåg anlända.
Detta andra tåg kan dock inte börja lossas och lastas förrän det föregående är klart då
båda portalkranarna generellt används för att betjäna ett tåg i taget för att främja en
högre tågomsättning. Som framgår av schemat finns relativt stora tidsspann för att ta
emot tåg utan att få stillestånd i flaskhalsen, som är portalkranarna. Detta tidsspann blir
större för varje ankommande tåg upp till dess att lastspåren är fyllda.
En beräkning av den tidsåtgång med avseende på behovet av spår för lossning och lastning (Tabell 5) ger enligt de volymer som Jernbaneverket presenterat i sina prognoser
skulle detta innebära att 10 tåg per dygn (år 2022) skulle ta drygt 16 timmar att hantera.
För 2050 motsvarande en belastning på 16 heltåg skulle då krävas 23,3 timmar vilket
innebär att 2 portalkranar kapacitetsmässigt inte räcker till för att hantera lyftbehovet.

Tabell 5 Kapacitetsplanering vid lossning och lastning med två portalkranar
Moment

Tidsåtgång

Kommentar

Lossning & lastning

1,4 h/tåg

Cykeltid

Minsta vändtid
2,8 h/tåg för tågsätt

Intervall mellan färdigt tåg

1,4 h

Total teoretisk tid för 10 heltåg 2022

16,0 h 4 spår räcker

Total teoretisk tid för 16 heltåg 2050

23,3 h För få kranar!!

Hantering med 3 portalkranar
Vid en hantering som överstiger de för 2022 prognosticerade 200 000 TEU per år kommer det enligt ovanstående beräkningar aktuellt att ta en tredje portalkran i drift. En tredje
portalkran skulle innebära att tiden för lossning och lastning skulle kunna reduceras till 60
minuter med alla andra tider lika. Den totala hanteringstiden per tåg skulle i detta fall bli 2
timmar och 19 minuter (Tabell 6 resp. Figur 3Fel! Hittar inte referenskälla.).

Tabell 6 Tider för hantering i terminal med 3 portalkranar
Moment

Tidsåtgång (Min)

Ankomst vid elloksanvändning
Ankomst in på A/A-spår vid terminal från huvudspår

1,5

Frånkoppling och rundgång och tillkoppling ellok

15

Backning av tåg in på lastspår (km/h)

3

Lastning/lossning med portalkran

60

Avgång vid elloksanvändning
Avgång ut från lastspår

3

Avsyning och bromsprov

45

Avisning

10

Avgång ut från A/A-spår

1,5

Total hanteringstid

2h 19 min

Genom att tillföra en ytterligare portalkran kan hanteringstiden minskas med 24 minuter,
övriga tider är desamma som tidigare.

Figur 3 Tidsuppskattning hantering med 3 portalkranar (Bilaga 5)
En beräkning av tidsåtgången med avseende på tidsbehovet för lossning och lastning
med tre portalkranar ges i Tabell 7 nedan. En konkret effekt av att antalet portalkranar
ökas är att cykeltiden för varje tågsätt minskar från 2,8 timmar till 2,4 vilket innebär att
tågen kan vändas fortare.
En följd av ovanstående är att teoretiskt skulle det räcka med 2 lastspår för att hantera de
prognosticerade godsvolymerna för år 2022. Detta skulle dock fordra växelvisa skiften
direkt då tåget är färdiglastat, därtill krav på en störningsfri produktion. En viktig parameter att ta hänsyn till vid dimensionering av antalet lastspår är det stipulerade kravet på
ankommande 2 tåg per timme under peak-period. Kravet ökar nödvändigt antal spår för
att skapa redundans och minimera risken effektivitetsförluster i det fall att lastspåren
skulle blockeras. Av detta skäl rekommenderas 4 lastspår.
Analysen ger att det teoretiska behovet av spår kan begränsas till 4 för båda prognosåren. Däremot kommer ytterligare spår att krävas för att kunna hantera kravet på att 2050
ta emot upp till 3 tåg per timme vid peak hour. För att nå detta mål krävs att det finns
plats för uppställning av tågsätt på terminalområdet. Genom att dessa tågsätt ges möjlighet att parkera under kran fås vid behov även möjligheten att komma åt enheter som av
olika anledningar behöver brytas ut.

Tabell 7 Kapacitetsplanering vid lossning och lastning med tre portalkranar
Moment

Tidsåtgång

Kommentar

Lossning & lastning

1,0 h/tåg

Cykeltid

2,4 h/tåg Minsta vändtid för tågsätt

Intervall mellan färdigt tåg

1,0 h

Total teoretisk tid för 10 heltåg 2022

11,8 4 spår räcker
6 spår krävs för att hantera kra17,1 vet på antal tåg vid peak hour

Total teoretisk tid för 16 heltåg 2050

Ytbehov för lastspårsområde vid hantering med portalkranar
Avståndet mellan spåren under portalkran kan vara från 4,7 meter och uppåt. Ett större
avstånd underlättar bland annat snöröjning och säkerställer gångpassage mellan vagnarna även under vinterförhållanden.
Spannet på portalkranen rekommenderas vara 50 meter, vilket med 5,6 meter mellan
spårmitt medger upp till 8 lastspår under kran.
Med ett lägre antal lastspår kan en viss containerdepå hållas under kran vilket medger
hantering och lastning av containers utan inblandning av rullande maskiner (se Figur 4)

Figur 4 Exempel på spårlayout för portalkran (Källa: Kalmar Industries, 2014)

3.6 Hantering med reachstackers
Den i särklass mest vanliga hanteringslösningen på terminaler i Skandinavien är hantering med reachstackers. Anledningen till detta är att hantering med reachstackers erbjuder skalbara lösningar där antalet reachstackers anpassas efter antalet enheter som skall
lyftas för att på så sätt minimera den fasta kostnaden. Utöver hanteringsytor i anslutning
till spåren och lämplig ytbeläggning krävs inga ytterligare investeringar.
Till skillnad från hantering med portalkranar ställer dock hantering med reachstackers
högre krav på hanteringsytornas storlek. För att hantering skall kunna ske effektivt på
lång sikt krävs stora hanteringsytor. Reachstackers ställer också höga krav på markens
bärighet och ytskikt.

Figur 5 Hantering med reachstackers på terminal (Källa: Kalmar Industries)
En typisk kapacitet för truckar, i form av reachstackers, är vid hantering av intermodala
enheter (containers, trailers och växelflak) mellan 15 och 20 lyft per timme till/från järnvägsvagn.
Fördelarna med att använda reachstackers är i huvudsak den flexibilitet som åstadkoms
genom att lätt kunna anpassa lyftkapaciteten till det aktuella behovet. Truckarna kan vid
behov också lätt omfördelas till andra delar av terminalen och på så sätt skapa redundans vid de tillfällen då störningar uppstår. I det fall då reachstackers väljs för att lyfta
lastbärarna i terminalen fås en flexibel och skalbar lösning där lyftkapaciteten kan anpassas efter mängden gods. Reachstackers tillskrivs utöver detta ett antal kända för- och
nackdelar (TFK, 2013):
Fördelar







Bra sikt över det operativa området
Stor räckvidd som möjliggör att en truck kan användas för att lyfta över mer än
ett spår, men också lyft av enheter mellan järnvägsvagnar
Klarar som enda trucktyp ”överlyftning” till ett andra spår
Medger stapling och hantering av flera filer i bredd
Stor flexibilitet

Nackdelar





Kräver breda körgångar
Kräver jämna hårdgjorda ytor
Olämplig för längre förflyttningar med last

Kapacitetsberäkning reachstackers
Konsekvensen av att använda reachstackers i hanteringen i terminalen är att detta ställer
krav på spårområdets utformning och att detta inte kan användas på samma sätt som
med en portalkranslösning. Fördelarna är att hanteringen i terminalen blir mindre störningskänsligt, speciellt vid mycket snö. Transportsystemet blir också mer redundant i
samband med att flera reachstackers används istället för ett fåtal portalkranar.
Hanteringsutrustningens ytbehov är också en funktion av dess utformning, högre yteffektivitet kan fås med kranar och grensletruckar som i gengäld betingar en högre kostnad
(TFK, 2013). Vid hantering med reachstackers förlängs dock hanteringstiden för lastning
och lossning vilket påverkar den totala hanteringstiden och behovet av spårkapacitet på
terminalen. Fördelen är, till skillnad från fallet med portalkranar, att flera tåg kan lastas
och lossas på flera spår samtidigt. Detta gör att den totala hanteringstiden vid lastning
och lossning i rusningstid endast påverkas i begränsad omfattning.
Tider och förutsättningar för hantering med reachstackers för de prognosticerade volymerna återfinns i Tabell 8 nedan.
Tabell 8 Kapacitetsplanering vid lossning och lastning med reachstackers (vid 90
% tillgänglighet)

Moment
Lossning & lastning
Cykeltid

Kvantitet Enhet
2,3 timmar per tåg

4 spår;
total tid

5 spår;
total tid

6 spår;
total tid

3,75 timmar per tåg

Intervall mellan färdigt tåg

0,6 timmar

Antal heltåg 2022

10 st

12,85

10,4

9,8

Antal heltåg 2050

16 st

18,3

16,5

14,05

Tid mellan tåg på lastspår

0,5 timmar

Med två reachstackers per lastspår uppnås en teoretisk kapacitet på cirka 36 lyft per
timma. Detta ger en lossningstid av ett tåg på cirka 2,3 timmar med en tillgänglighet på
90 %.
Till skillnad från hantering med portalkran utförs avsyning och bromsprov på lastspår,
detta för att minimera behovet av rörelser inne på terminalen.
Tidsschemat visar att terminalen klarar av att ta emot tre tåg under en peak-timma och
dessa kan bli lossade och lastade parallellt med två reachstackers per spår. Vidare visar
beräkningarna på att går det 3,75 timmar från första ankomst till dess att första tågsättet
är lastat och därmed kan lämna terminalen. Tåg 2 och 3 går därefter ut med en fasförskjutning gentemot föregående tåg på knappt 40 minuter i ett idealt fall utan störningar
(se Fel! Hittar inte referenskälla./Bilaga 3).
Med ett antagande att varje lastspår är tomt 30 minuter innan ett nytt tåg körs in innebär
det att 10 tåg hanterats efter 12,85 timmar givet att 4 spår används. Detta motsvarar kraven för år 2022. För att hantera det kravställningen på 16 tåg/dygn 2050 enligt beräkningarna krävas 5 spår eller fler vilket innebär en teoretisk tidsåtgång på 16,5 respektive
14 timmar (6 spår).

Figur 6 Tidsberäkning för hantering med reachstackers (se Bilaga 3)

Ytbehov för lastspårsområde vid hantering med reachstackers
Ytbehovet som ställs på en lösning som bygger på hantering med reachstackers är beroende på de volymer som skall hanteras utifrån antalet spår. Teoretiskt är det möjligt att
vid hantering med reachstackers att ha ett avstånd på 20 meter mellan lastspåren. Det är
dock önskvärt att detta avstånd är ca 50 meter för att skapa uppställningsyta för lastbärare men också för att förslitningen på maskinparken då är väsentligt mycket mindre.
Sammantaget innebär detta att det totala avståndet teoretiskt kan vara ner mot 75 meter
men att 50 meter mellan lastspåren är att rekommendera för att främja rationell produktion (Figur 7).

75

20

50

20

50

20

50

165

Figur 7 Minsta och rekommenderat vid lösning med reachstackers

3.7 Lastbilstrafik
För att hantera de volymer som prognosticerats krävs en väl fungerande infrastruktur
både på och utanför terminalen. För varje tåg som hanteras genereras ett stort antal lastbilstransporter vilket i sin tur ställer stora krav på av effektiva transporter ut från och in till
terminalen. Detta ställer i sin tur stora krav på tillfartsvägar och effektiva trafiklösningar i
terminalens närhet. Vidare är det av mycket stor betydelse att effektivt och snabbt leda ut
lastbilsekipagen från terminalområdet för att påskynda lastning och lossning.
För att beräkna behovet av transporter med lastbil antas att antalet TEU per lastbilstrans8
port kan estimeras till 1,7 där maximalt antal TEU per lastbil är 2 .
Andelen lastbilar med last både in och ut antas vara 80 %, vilket innebär att 4 av 5 lastbilar som ankommer terminalen med last även har last med sig ut. Möjligheten att ytterligare effektivisera denna hantering är mycket begränsad. Troligtvis kommer därför antalet
lastbilar som behövs för att hantera nedanstående volymer vara något större än vad som
anges.
Tabell 9 lastbilsanlöp med avseende på prognos (hög/låg)
Prognosår

2022 (låg)

2022 (hög)

2050 (låg)

2050 (hög)

Årlig hantering
(TEU)

140 000

200 000

200 000

300 000

Lastbilar/dag

206

294

294

441

Ovanstående antaganden ger att antalet anlöpande lastbilar uppgår till 294 per dag år
2022 respektive 441 per dag år 2050. Med 18 timmars terminaloperation skulle detta betyda ca 17 lastbilar i timmen (12/h) för år 2022 respektive 25 lastbilar per timma (17/h) för
år 2050. Ett sätt att minska belastningen av lastbilar per timme är att öka på terminalens
öppettider och ha den bemannad dygnet runt. Trailerdragare kan då gå in och
lämna/hämta trailers självständigt. Vad gäller containers/växelflak kan begränsad bemanning, till exempel med hjälp av reachstackers, lösa hämtning och lämning av dessa.
Poängteras bör, att de stora lastbilsflödena, klart högre än snittantalen ovan per timma,
kommer att vara koncentrerade till morgon/förmiddagstid – när tågen kommit in och lossas – samt på eftermiddag-/kvällstid inför ett antal tågavgångar mot Oslo. Ett sätt att lösa
dessa toppar är att ha ökad bemanning vid dessa tider och en något lägre vid andra tider.

3.8 Val av hanteringskoncept
De faktorer som är mest kritiska för en framtida terminal är det begränsade utrymmet för
terminalens verksamhet samt lyftkapacitetet med hänsyn till de prognosticerade godsvolymerna. Beräkningarna ovan och den diskussion som förts i föregående kapitel visar att
en lösning med reachstackers inte går att kombinera med de utrymmeskrav som en framtida hantering kräver. Ytbehovet av en sådan terminal överstiger tillgänglig yta i både
Söberg och Torgård.

8

2 TEU är möjligt i distribution där 25,25 meter ej är godkända

9

En lösning med två reachstackers innebär att lossning och lastning av ett tåg tar ungefär
3 timmar. Med fler reachstackers kan lossning av flera tåg ske parallellt – till skillnad från
upplägg med två stora portalkranar. Valet av hanteringsutrustning har därför stor påverkan på terminallayout och antal nödvändiga spår.
I beräkningarna framgår lyftkapaciteteten på terminalen samt det sätt på vilket enheterna
hanteras i form av bortforsling, lagring och framkörning.
De kapacitetskrav som ställts på terminalen gör att vid hantering med reachstackers
krävs det ett så pass stor antal lastspår att en relativt djup terminalyta krävs. Ingen av de
alternativa lokaliseringsplatserna Torgård eller Söberg möter dessa dimensioneringskrav.
Lastning och lossning förordas därför i samtliga fall utförs med portalkranar. Genom att
använda portalkranar fås tydliga miljövinster i och med eldriften samtidigt som lyftkapaciteteten ökas.
Enligt tidigare nämnda uppgifter tar lossning och lastning av ett tåg med två portalkranar,
med kapacitet 1,4 timmar. Denna kapacitet räcker för att täcka behovet för år 2022. För
att hantera ett behov på 240 000 lyft (300 000 TEU) för år 2050 krävs ytterligare en
portalkran.
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Beräknat baserat på 4 TEU per tågset

4

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTFORMNING
AV TERMINALOMRÅDE

I kapitlet anges förutsättningarna för olika hanteringslösningar utifrån de krav och behov
som framförts och de förutsättningar som gäller för hantering i terminal.

4.1 Lastbilstrafik
Med avseende på de volymer som förutsätt gälla för prognosåren 2022 och 2050 sätter
förutsättningarna för hur terminalområdet skall utformas. Beräkningarna som har gjorts
för att dimensionera terminalens hanteringsyta för lastbilstrafik baseras på framtida volymer om 200 000 respektive 300 000 TEU för åren 2022 och 2050.
Med avseende på fördelningen av lastbärare: trailer (15 %), 40 fotscontainers (10 %) och
växelflak och 20-fotscontainers (75 %), samt den fysiska storleken på dessa har det i kalkylen antagits att varje lastbil som angör terminalen transporterar 1,7 TEU. Kalkylen förutsätter att varje lastbil kan utnyttjas för transporter i båda riktningar, dvs. att samordning
kan ske mellan transporter till och från terminalen. Samlastning förväntas här ske i 80
procent av fallen.
Antalet anlöp per dag skulle utifrån dessa förutsättningar bli 294 respektive 441 för de
aktuella prognosåren. Med ett öppethållande på 18 timmar per dag skulle detta innebära
en trafik motsvarande ca 16 respektive 24 lastbilar i timmen (Tabell 10).

Tabell 10 Antal fordon och beräknad kapacitet

Lastbilstrafik, (TEU:s per fordon)

Antal lastbilsomlopp per dag
Antal lastbilsomlopp per timme (ca)

2050

800

1200

294

441

16

24

1,7

Antal TEU:s per dag
Nyttjandegrad av lastbilar både in
och ut (%)

2022

80 %

Stora krav ställs på framkomlighet för att hantera trafiken in och ut från området.
Dubbla körfält förordas för att skapa omkörningsmöjlighet för lastbilsekipage för att kunna
sekvensera om lastbilarna för att, i ideala fall, matcha lossnings-/lastningsordning för tågen. Vidare för att skapa redundans vid eventuella tillbud eller olyckor för att på så sätt ge
möjlighet att släppa förbi räddningsfordon.
Det finns ingen självklar standard för vägarnas bredd och utformning, däremot finns det
riktlinjer för vägarnas utformning avseende trafik i olika miljöer. För varje körfält beräknas
en bredd på 4 meter baserat på uppgifter från VGU (VEG- OG GATEUTFORMING,
2013). Detta gör att 8 meter breda körvägar förordas inne på terminalområdet.

4.2 Spårlayout
Avstånd mellan spåren har utformningen anpassats utefter 5,6 meter mellan spårmitt.
Antal lastspår på terminalen rekommenderas vara 3 - 4 för år 2022 samt 4 - 6 för år 2050,
det senare för att kunna klara av de krav som gäller antal mottagna tåg under peak hour.
Antalet A/A-spår anpassas efter de volymer som hanteras och byggs förordas byggas ut i
takt med att antalet lastbärare ökar.
Lastning/lossning förväntas, utifrån ovanstående diskussion avseende tillgänglig kapacitet, ske med portalkran vilket innebär att bromsprov och kontroller inför avgång skall ske
på A/A spår. Detta då det inte är möjligt/tillåtet vid pågående portalkransoperation och
under hängande last.

4.3 Lastbilsekipage och uppställningsyta
Kraven på uppställningsyta bestäms utifrån prognosticerade volymer och andelen containers som förväntas transporteras på Dovrebanan under de kommande åren.
Enligt ovanstående beräkning beräknas antalet fordon som anlöper terminalen per dygn
till 294 och 441 för 2022 respektive 2050 (Tabell 11). En ansats har gjorts att fordon som
ska in och hämta/lämna lastbärare kan komma upp till två timmar före avsedd tid och
därmed fordras kapacitet att hysa väntande fordon. Upp till två timmars väntetid under
vilka fordonet behöver kunna stå parkerade på uppställningsytan utanför terminalområdet
blir därmed aktuellt att dimensionera för.
Baserat på 18 timmars drifttid ger detta ca 33 respektive 50 bilar i timmen. Dessa fordon
skall kunna ställas upp utanför, men nära terminalen så att de snabbt skall kunna köras
fram och lastas eller lossas.

Tabell 11 Uppställningsyta för lastbilar innan gate

Prognosår

2022

2050

Antal fordon per dygn
Erforderlig kapacitet (h)

294

441

Teoretisk kapacitet (antal bilar)

32,7

49,0

Antal bilar per timme

33

49

Kalkylvärde

35

50

117,5 135,5

162,5 195

145

193

Bredd per p-ruta, [m] (min/max)

2

10

3,0 – 3,5

Breddbehov [m]
Rekommenderat längd (bredd +20
m för passage) [m]
Skattat tomrum före och efter prutor, [m]
Bedömt totalt djupbehov, [m]

15
50

Bedömd totalarea för lastbilsupp2
ställning, [m ]

7250

9650

Parkeringsfickans bredd uppskattas till 3 - 3,5 meter vilket ger ett utrymmer mellan fordonen på ca 0,8 till 1,8 meter
Då terminalområdet är begränsat i djupled rekommenderas att snedställa parkeringsfickorna vilket innebär att terminalområdet kan göras grundare. Genom att snedställa parkeringsfickorna i en vinkel på 60 grader blir det aktuella ytbehovet i tvärled (i förhållande till
lastspåren) 20 meter istället för de 25,5 meter som annars varit fallet för att säkerställa att
lastbilsekipage enligt 25,25 meters standard kan få plats(Figur 8Fel! Hittar inte referenskälla.).
2

2

Totalt ger detta ett ytbehov på 7250 m för år 2022 samt 9650 m för år 2050, enkom för
uppställning av lastbilar till terminalen.
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Stipulerad bredd ligger mellan 3,0 och 3,5 meter, 3,2 m rekommenderas i detta sammanhang

Figur 8 Uppställningsyta för lastbilsekipage

Trailerhantering
Jämfört med växelflak eller containers är värdet på själva lastbäraren några gånger högre
för en trailer. Detta gör att behovet och kravet på snabb gods- och lastbäraromsättning är
högre för trailers än andra lastbärare. Troligen kommer trailers därmed generellt att hämtas snabbare från terminalen än containers och växelflak, vilket innebär att nödvändig
lagringskapacitet i förhållande till dagligt antal blir lägre för trailers. Ytterligare god anledning till att snabbt få bort dem från terminalen är, att de är skrymmande och inte staplingsbara. Det optimala är därmed om trailers hämtas respektive lämnas tidsmässigt så
nära inpå tåglossning respektive -lastning som möjligt så att dessa kan köras någorlunda
nära inpå lastningsutrustningen, så att inga andra dragningar eller långa lyft behöver göras. I de fall trailers t ex inte hämtas inom relativt kort tid efter tågankomst, behöver terminalen ha en tugmaster som kan dra undan trailern till en uppställningsyta inom terminalområdet, men längre ifrån lastspårsområdet i väntan på hämtning.

4.4 Containerdepå
Containers och växelflak kommer, till skillnad från ovan beskrivna situation för trailers,
behöva kunna lagras något längre på terminal inför respektive efter tågavgång respektive
-ankomst. Dimensionering av nödvändig yta har gjorts utifrån ett antal ansatser nedan:







Lastbärare får stå avgångs-/ankomstdygn + 24 timmar, vilket ger tillåtet lager av
containers på max tre dagar
Tillåten längden på depåytan är drygt 600 meter
Containerblock är sex containers djupa, d v s 15 meter
Avstånd mellan containerblock är 20 meter, både i bredd och djup
I snitt står 2 containers eller växelflak i höjd på varje uppställningsplats

Ovanstående förutsättningar ger ett beräknat depåytbehov enligt Tabell 12 nedan.

Tabell 12 Beräkning av nödvändig depåyta

År
Totalt antal TEU/år
Antal operationella veckor/år:
Operationella dagar per vecka
Antal TEU:s per dag
Total andel stora enheter (%)
Antal enheter per år

Om antalet block väljs till (antal)
Blir nödvändig lastyta (meter)

200 000

300 000

800

1200

1,25 25
160 000
15%
24 000
2 48000

Antal container-TEU:s per år

Ovan ger antal block:

2050

50
5

Antagen andel trailers (%)
Antal trailers per år
Trailers i räknat i antal TEU

Antag uppställning i 6 container djupa block, ger (meter)
Antag avstånd mellan block (meter)
Antag längd depåyta (meter)

2022

152 000

X * 15 + (X+1)*20 = 600;
X=16,6

Ger nödvändigt djup på depå, meter

228 000

X=16,6

17
615

3

Det ger antal TEU:s i depå

Blir nödvändig bredd på stackarna (antal TEU)
Avrundat upp ger antal TEU i längd
Uppdelat i längd på två block med en körväg för reachstacker emellan på meter

15%
36 000
72000

15
20
600

Om lastbärare får stå avgångs-/ankomstdygn + 24
timmar
ger det lager av containers på max antal dagar:

Om det i snitt står antal enheter i höjd per plats (antal)

25
240 000

1824

2736

8,9
9

13,4
14

74

104

2

20

En enligt förutsättningarna och beräkningen ovan utformad depåyta för containers och
växelflak åskådliggörs i Figur 9 nedan.

Figur 9 Behov av lagringsyta för containers 2022 respektive 2050

5

TORGÅRD

Det planerade området i Torgård kännetecknas av en yta som är begränsad i längs- såväl som djupled vilket innebär att den totala ytan som finns tillgänglig för lastspår och
depå är ca 700 * 200 meter.
Området begränsas i sydost av lösmasseberg och i nordväst av E6 och Heimdals samhälle.

5.1 Funktioner Torgård
Det finns ett antal funktioner som terminaldriften kräver och dessa beskrivs nedan, se
Figur 10:
















A/A-spår för växling/rangering och tågbildning
o Av dessa ligger sex spår bredvid lastspårsområdet.
Därtill A/A spår som även har funktion som utdragsspår:
o Ett i tunnel österut samt tre spår västerut.
o Ett av de tre västliga spåren är ett parallellspår med huvudlinjen som ansluter Torgårdsterminalen med Heimdals station.
Lastspår på vilka tåglossning och -lastning av intermodala lastbärare görs. Dessa
förordas vara:
o Fyra spår år 2022, med möjlighet till utbyggnad upp till totalt åtta spår.
o Sex spår år 2050.
Två till tre portalkranar som lossar och lastar tåg och lastbilar samt hanterar/ompositionerar containerstack under kran.
Yta för korttidsuppställning av trailers
Depå för uppställning av containers och växelflak
Gate för in- och utpasserande lastbilsekipage vid vilken rapportering/klarering av
gods görs
Körvägar inom terminalområdet, vilka är minst 8 meter breda
Hall för rullande maskiner (reachstackers och tugmasters)
Driftskontor för arbetsledning
Yta för väntande lastbilsekipage utanför terminalporten (gate)
Bifunktioner såsom lossning av bilvagnar, vagnslasthantering samt reparation av
vagnar samt görs på Heggstadmoen.

Figur 10: Översikt layout Torgård

5.2 Spårlayout
För antal last- och A/A-spår och förläggning har redogjorts ovan. Överlag har ett avstånd
spårmitt till spårmitt på 5,6 meter valts. Detta för att åstadkomma tilläckliga avstånd för
säker personpassage mellan tågen samt möjlighet till rationell snöröjning.
Vid utformning av spårssystemet utgör tunnelmynningen i sydost och E6 i nordväst begräsningar, se Figur 10. Vid dessa måste spårsystemets bredd minimeras. Totallängden
mellan dessa punkter i kombination med underkraven:




minst 600 meter rakt lastspår
maximal vinkel mellan sammangående spår på 1:7

gör att sista lastspår kan förläggas maximalt cirka 115 meter från huvudlinjen. Detta är
således det maximala djupet från huvudlinjen som kan erhållas för spårområde. Utanför
denna gräns kan endast funktionerförläggas som är oberoende av spår, till exempel containerdepå.
Av denna anledning omöjliggörs, i princip, reachstackerhantering med hänsyn till det
större djup som fordrads enligt Figur 7 ovan kombinerat med att de sex A/A-spåren ska få
plats mellan lastspårsområdet och huvudlinjen.

5.3 Lastbilsekipage och uppställningsyta
Som beskrivits i avsnitt 4.3 ovan, fordras en uppställningsyta för att buffertera lastbilsekipage inför hämtning respektive lämning av lastenheter vilken behöver kunna hysa lastbilsekipage motsvarande två timmars genomsnittstrafik. Denna uppställningsyta har en föreslagen förläggning omedelbart nord-väst om terminalytan – vilket framgår av Figur 11
nedan – och i direkt anslutning till av- och påfarterna till E6, vilket ger en kort och effektiv
körväg från E6 via uppställningsytan till gaten in till terimalen.
Viktigt att poängtera är, att uppställningsytan inte är avsedd som rast- och uppställningsplats för allmän lastbilstrafik på E6, utan dedicerad för lastbilsekipage som ska in till terminalen.

Figur 11: Layout och funktioner Torgård

5.4 Trailerhantering
Då en relativt hög andel lastbärare i Trondheimstrafiken inte är staplingsbara (trailers och
en del av alla växelflak) förordas separering av lastbärarhanteringen, vilket innebär en
operationell och ytmässig fördel. Detta möjliggörs genom val av portalkranar (RMG) med
15 meter cantilever (utstick/överhäng utanför stödbenen) på båda sidor så att trailers kan
hanteras på ena sidan av kranen och växelflak och containers på andra sidan.
Genom att komplettera kranarna med vridbara lyftok kan då trailers lyftas ut till drop-point
för trailers och vridas 45 grader innan de sätts ned på marken. På detta vis får man plats
med fler trailers utefter kranbanan och lastbilarna kommer lättare åt att koppla till respektive från trailers.
Direkt utanför drop-pointen går en körväg för trailers vilken bör vara enkelriktad för att
underlätta ett störningsfritt lastbilsflöde. Denna ligger mellan last- och A/A-spåren, vilket
framgår av Figur 11 ovan.

5.5 Containerdepå
I avsnitt 4.4 ovan redogörs för dimensionerande förutsättningar för containerdepå och de
plastsbehov dessa ger upphov till för år 2022 respektive 2050. Lokaliseringen i Torgård
bedöms kunna inhysa en containerdepå enligt dessa kriterier och därtill nödvändiga körvägar för lastbilsekipage, vilka är inritade i Figur 11 ovan.
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SÖBERG

Lokaliseringsalternativet Söberg ligger strax söder om Melhus, ca 25 km syd från Trondheim. Aktuellt markområde utgörs av en relativt smal markkorridor mellan E6 och Doverebanen i höjd med Hofstad företagspark. Denna möjliggör en drygt 100 meter djup
terminalyta som ska inrymma lastspår och uppställningsytor för lastenheter. Två layoutkoncept har utarbetats för Söberg, 2A och 2B, vilka åskådliggörs i Figur 12 och Figur 13
nedan. Skillnaden mellan dessa utgörs av på vilken sida harpan med A/A-spår ligger i
förhållande till lastyta och -spår – norr om i alternativ 2A respektive söder om lastspåren i
alternativ 2B.

Figur 12: Söberg- layoutalternativ 2A

Figur 13: Söberg- layoutalternativ 2B

6.1 Funktioner Söberg
Nedanstående funktioner
















A/A-spår för växling/rangering och tågbildning
o Dessa ligger i en separat harpa, omfattande sex spår, strax norr respektive
söder om lastspårsområdet.
Ett elektrifierat genomfartsspår som gör att ellok kan gå mellan lastspårsområdet
och A/A-spårgruppen.
Lastspår på vilka tåglossning och -lastning av intermodala lastbärare görs. Dessa
förordas vara:
o Fyra spår år 2022, med möjlighet till utbyggnad upp till totalt åtta spår.
o Sex spår år 2050.
Två till tre portalkranar som lossar och lastar tåg och lastbilar samt hanterar/ompositionerar under kran.
Yta för korttidsuppställning av trailers
Depå för uppställning av containers och växelflak
Gate för in- och utpasserande lastbilsekipage vid vilken rapportering/klarering av
gods görs
Körvägar inom terminalområdet, vilka är minst 8 meter breda
Hall för rullande maskiner (reachstackers och tugmasters)
Driftskontor för arbetsledning
Yta för väntande lastbilsekipage utanför terminalporten (gate)
Bifunktioner såsom lossning av bilvagnar, vagnslasthantering samt reparation av
vagnar samt görs på Heggstadmoen.

6.2 Spårlayout
Antal last- och A/A-spår samt förläggning av dessa har redovisats ovan. Avstånd spårmitt
till spårmitt är, i likhet med Torgårdslayouten, 5,6 meter för att säkerställa tilläckliga avstånd för säker personpassage mellan tågen samt möjlighet till rationell snöröjning.
Som nämnts ovan, är tillgängligt markområde för terminalanläggningen endast drygt 100
meter. Av denna anledning omöjliggörs, i princip, reachstackerhantering med hänsyn till
det större djup som fordrads enligt Figur 7 ovan kombinerat med att djup även ska finns
för containerdepå och körvägar för lastbilsekipagen.

6.3 Lastbilsekipage och uppställningsyta
Uppställningsyta för att buffertera lastbilsekipage inför hämtning respektive lämning av
lastenheter krävs, vilket beskrivits i avsnitt 4.3 ovan. Denna bör kunna hysa lastbilsekipage motsvarande två timmars genomsnittstrafik och är inte avsedd som rast- och uppställningsplats för allmän lastbilstrafik på E6, utan dedicerad för lastbilsekipage som ska
in till terminalen.

Uppställningsyta iordningställs i två etapper – en som täcker trafikvolymen år 2022 och
förläggs väster om lastspårsområdet och mellan detta och trafikplatsen knuten till E6.
Detta ger en kort och effektiv körväg från E6 via uppställningsytan till gaten in till terimalen. Den andra uppställningsytan placeras väster om E6 i höjd med lastspårsområdet,
vilket illustreras av Figur 14 nedan.

Figur 14: Layout och funktioner Söbergs lastspårsområde

6.4 Trailerhantering
Som nämnts tidigare är en relativt hög andel lastbärare i Trondheimstrafiken inte är staplingsbara (trailers och en del av alla växelflak). Av denna anledning förordas separering
av lastbärarhanteringen, vilket innebär en operationell och ytmässig fördel. Detta möjliggörs genom val av portalkranar (RMG) med 15 meter cantilever (utstick/överhäng utanför
stödbenen) på båda sidor så att trailers kan hanteras på ena sidan av kranen och växelflak och containers på andra sidan.
Genom att komplettera kranarna med vridbara lyftok kan då trailers lyftas ut till drop-point
för trailers och vridas 45 grader innan de sätts ned på marken. På detta vis får man plats
med fler trailers utefter kranbanan och lastbilarna kommer lättare åt att koppla till respektive från trailers. Detta korttids-uppställningsområde för trailers är inritat i grönt omedelbart öster om lastspårsområdet i Figur 14 ovan

6.5 Containerdepå
Dimensionerande förutsättningar för containerdepå och de plastsbehov dessa ger upphov till för år 2022 respektive 2050 har beskrivits i avsnitt 4.4 ovan. För lokaliseringen i
Söberg har tidigare berörts att djupet på tillgänglig markremsa för lastspårsområde och
containerdepå är grunt och dryga 100 meter djupt. Detta ställer till problem och ger inte
tillräcklig plats för en containerdepå som möter plats-/kapacitetskriterierna och därtill
medger nödvändiga körvägar för lastbilsekipage, vilka illustreras i Figur 14 ovan.
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TORGÅRD.
0. Fortsatt bruk av Heggstadmoen. Flytt av kombiverksamheten från Brattöra till
Heggstamoen innebär en klart ökad belastning på Heggstamoen med hänsyn till befintlig
hantering av bilvagnar. Då spårlängderna inne på Heggstamoen inte tillåter heltåg,
måste kombitågen delas/växlas ute på Heimdals station. Detta innebär:
 Kraftigt ökning av antalet tågrörelser på Heimdals station.
 Behov av ett antal spår till på Heimdals station, vilka kan dediceras till delning
och sammansättning av kombitåg till Heggstamoen.
 En bedömning är att minst tre spår, utöver de befintliga, måste byggas på Heimdals stationsområde.
 Ett till två av dessa måste vara långa nog att ta emot och hantera fullängdståg.
1. Säckterminal med truck. I likhet med alt 0 ovan, innebär en säckterminal att alla tåg
söderifrån och söderut måste gå via och vända på Heimdals station. Med delad verksamhet – billossning och vagnslasttrafik på Heggstamoen och intermodal hantering på
Torgård – kommer ökad rangering och uppdelning av vagnar på Heimdals station att bli
nödvändig. Detta kräver:



Ytterligare något-några spår på Heimdals station för att tågproduktionen ska bli
möjlig.
Ett förbindelsespår (industristamspår) från Heimdals station upp till Torgårdsterminalen. Detta fungerar även som utdragsspår vid rörelser mellan last- och
A/a-spår.

Hanteringen med reachstacker uppe på Torgård kräver inledningsvis 3 – 4 lastspår. För
att kunna fungera hyggligt rationellt behöver dessa ligga med tillräckligt avstånd från
varandra. Därför kan inte mer än ca 3 A/A spår (av de totalt planerade 6 A/A-spåren)
byggas bredvid det tänkta huvudspåret (se skiss nedan).

Det framtida 4:e A/A-spåret används som 1:a lastspår och därför elektrifieras detta ej i
denna etappen.
 Ytterligare ett lastspårpar anläggs på motsvarande läge som de tänkta lastspår 1
och 2 ska ligga vid en fullt utbyggd lösning. På detta sätt erhålls en korridor mellan det ensamma lastspåret och lastspårsparet på cirka 50 meter, vilket möjliggör en rationell hantering med reachstacker.
 Vid behov läggs ett fjärde lastspår så långt ut som det över huvud taget är möjligt, vilket motsvarar ett eventuellt 8:e lastspårs framtida läge. Dock blir inte korridoren mellan lastspårsparet och detta ensamma spår lika stort utan endast
drygt 30 meter. Dock kan hanteringen med reachstackers vid detta spår göras
från utsidan, vilket gör att det i den drygt 30 meter breda korridoren endast utförs hantering med reachstackers kopplat till lastspår 2.
 En mindre containerdepå iordningställs (hårdgörs) nordost om lastspårsområdet.
Eftersom avsyning och bromsprov kan göras vid lastspåren när hanteringen sker med
reachstackers, samt det faktum att rangeringen av vagnar som ska till Heggstamoen görs
på Heimdals station, kan antalet A/A-spår vara färre än i fullt utbyggd layout med kranar
och där rangering görs uppe på Torgård istället för vid Heimdal.

2. Säckterminal med kran. Med ökande volymer upp mot och över 200 000 TEU kommer det att vara kapacitetmässigt svårt att klara produktionen med fyra lastspår och
reachstackers. Fler lastspår kan byggas – men inte utanför Lastspår 8 enligt figuren ovan.
Detta innebär att ett femte möjligen kan byggas i par innanför det yttersta lastspåret (i
läge motsvarande Lastspår 7), men då blir det ännu trängre och svårare att bedriva en
rationell reachstackerhantering.
En övergång till portalkranar med hänsyn till kapacitet och ytbrist blir därför nödvändig.
Kranspåren kan läggas ut obehindrat och I ett första steg anskaffas två st portalkranar.
 Dessa föreslås ha ett spann på 50 meter vilket är bland det största som finns på
marknaden. Då ryms upp till 8 lastspår under dessa.
 Man bygger i första etappen 4-5 lastspår, varav lastspår 1 och 2 redan i tidigare
etapp lagts på plats.
 Resten av utrymmet under kranarna förbereds för spårläggning (tillräcklig bärighet), men används för container stack. Eventuellt får Lastspår 8 tas bort eller det
på annat sätt ordnas så att containerstack kan ställas där lastspår 8 kan ligga (i en
maximalt utbyggd layout).
 Utanför stödbenen (under cantilevern) lastas växelflak och containers av/på lastbil.
 I och med att kranarna är så breda kan de i denna första fas (i princip) göra alla
lyft och förflyttningar och hantera container stack utan hjälp av många andra rullande maskiner.
 Under den andra cantilevern (närmast A/a-spåren) hanteras trailers.
 Genom att komplettera kranarna med vridbara lyftok kan då trailers lyftas ut till
den inritade drop-pointen för trailers och vridas 45 grader innan de sätts ned på
marken. På detta vis får man plats med fler trailers utefter kranbanan och lastbilarna kommer lättare åt att koppla till respektive från trailers. Därtill åstadkommer man en separering av trailers och containers/växelflak vilket ger en mer rationell produktion.
 Eftersom avsyning och bromsprov inte kan göras under portalkranarna (och
hängande last) behöver detta ske på A/a-spår, vilket ökar trycket på dessa och antalet tågrörelse mellan A/A-spår och lastspår.
 Antalet A/A-spår ökas bredvid de redan tidigare lagda tre spåren efter behov upp
till maximalt sex stycken.
 Vidare läggs ett till två utdragsspår parallellt med förbindelsespåret åt nordväst
från A/A-spårsgruppen för att klara ökat antal tågrörelser.
 Containerdepån expanderas efter behov.

3. Trinn 2 + tunnel fra Søberg. Dvs ikke spor nord fra terminalen. Med en tunnel och
passerande huvudspår utefter Torgårdsterminalen förändras förutsättningarna för trafikering söderifrån och söderut, vilket är merparten av tågen. Terminalen blir en genomfartsterminal istället för säckterminal. Följande förändringar förordas:
 I tunneln, parallellt med huvudspåret (Dovrebanen) läggs ett A/A-spår (utdragsspår).






Detta förbinds med huvudspåret med växlar i båda ändar.
Därmed kan tåg norrifrån gå in på detta spår och backa in på lastspår utan att
behöva ge genom A/A-spårsharpan och störa andra tåg-/växlingsrörelser där.
Växeln i sydöstra änden inne i tunneln medger direkt avgång söderut från detta
A/a-spår i lågtrafik (i de fall avsyning och bromsprov kan göras där utan att
hindra andra tågankomster eller –avgångar).
I nordvästra änden av A/a-harpan läggs en växel till huvudspåret för trafik norrrut/norrifrån.

I och med denna förändring tas alla tåg direkt till Torgård i stället för Heimdals station.
Växling och rangering av vagnar till/från Heggstamoen görs på A/A-spårsharpan i stället
för vid Heimdals station.

4. Fullt tilltag som beskrivet i Tiltaksplanen. Detta är i ett läge när volymen är på väg
upp mot ca 300 000 TEU.









Ytterligare lastspår, upp till totalt 6-7 st, läggs in under kranarna efter behov.
Vidare läggs ett till två utdragsspår (upp till totalt tre st) parallellt med förbindelsespåret åt nordväst från A/A-spårsgruppen för att klara ökat antal tågrörelser.
En tredje portalkran adderas på kranbanan.
Även en fjärde portalkran kan sättas in om volymen växer riktigt ordentligt.
Genom val av kranar med så stort spann kan upp till 8 spår läggas under kranarna
och dessutom 2 st utanför stödbenen under cantilevern, d v s totalt 10 lastspår. På
detta sätt har man framtidssäkrat en rejäl utbyggbarhet i anläggningen.
Om 8-10 lastspår skulle behövas/läggas och volymerna vara så höga, måste arbetssättet dock förändras något. Detta genom att kranarna då får släppa lastbärarna och dessa forslas bort med rullande maskiner istället. Lyft av och på lastbilar
får då göras en bit ifrån kranarna av rullande maskiner istället, vilket innebär att
det skulle behövas ett antal fler rullande maskiner (reachstacker och tugmaster).
Containerdepån maximeras och ytan hårdgörs.

Slutkommentar Torgård
Olägenheterna med betydligt breddat stations-spårområde, störning av och påverkan på
närboende samt tilltagande trafikbelastning vid Heimdal gör att en säckterminalslösning
vid Torgård inte förordas. Därmed blir genomfartsterminallösning nödvändig vilket kräver ny tunnel och mycket stora och kostsamma ingrepp och byggsinsatser. Dessa driver
miljardbelopp.
I förhållande till de mycket stora belopp som belyses ovan, är det mycket tveksamt om
den i sammanhanget marginella besparing som tidig etapp med reachstacker eventuellt
kan innebära är motiverad. Denna besparing initialt ska också vägas mot mer komplicerade ombyggnader till portalkranslösning i senare etapp med högre volymer och med
parallellt pågående terminaloperation. I synnerhet som den layout som kan åstadkommas för hantering med reachstackers med hänsyn till övriga områdes- och tekniska begränsningar inte är optimal.

SØBERG.
1. 2A och 2B Steg 1 – ingen areal over E6. Söberg är betydligt smalare område än
Torgård och svårigheten är ännu större att inledningsvis bygga terminalen för
reachstackerhantering.
Hanteringen med reachstacker kräver inledningsvis 3 – 4 lastspår. För att kunna fungera
hyggligt rationellt behöver dessa ligga med tillräckligt avstånd från varandra. (se skiss
nedan).




Två lastspår kan anläggs på motsvarande läge som de tänkta lastspår 1 och 2 ska
ligga vid en fullt utbyggd lösning.
Ytterligare ett lastspårpar skulle kunna anläggas på motsvarande läge som de
tänkta lastspår 7 och 8 ska ligga vid en fullt utbyggd lösning. På detta sätt erhålls
en korridor mellan lastspårsparen på cirka 27 meter, vilket inte möjliggör en rationell hantering med reachstacker. Speciellt inte som lyft från andraspår blir aktuellt vid hantering av tåg på lastspår 1 och eventuellt även på lastspår 8.



Av denna anledning och det smala orådets olämplighet för reachstackerhantering vid större volymer rekommenderas att redan från start bygga portalkranar.

I ett första steg förordas anskaffning av två st portalkranar.














Dessa föreslås ha ett spann på 50 meter vilket är bland det största som finns på
marknaden. Då ryms upp till 8 lastspår under dessa.
Man bygger i första etappen 4-5 lastspår.
Resten av utrymmet under kranarna förbereds för spårläggning (tillräcklig bärighet), men används för container stack.
Utanför stödbenen (under cantilevern) lastas växelflak och containers av/på lastbil.
I och med att kranarna är så breda kan de i denna första fas (i princip) göra alla
lyft och förflyttningar och hantera container stack utan hjälp av många andra rullande maskiner.
Under den andra cantilevern (närmast huvudspåret) hanteras trailers.
Genom att komplettera kranarna med vridbara lyftok kan då trailers lyftas ut till
den inritade drop-pointen för trailers och vridas 45 grader innan de sätts ned på
marken. På detta vis får man plats med fler trailers utefter kranbanan och lastbilarna kommer lättare åt att koppla till respektive från trailers. Därtill åstadkommer man en separering av trailers och containers/växelflak vilket ger en mer rationell produktion.
Hantering av bilvagnar och vagnslaster görs på Heggstamoen, varför växling och
rangering av tåg behöver kunna göras på A/a-spårsharpan.
Eftersom avsyning och bromsprov inte kan göras under portalkranarna (och
hängande last) behöver detta ske på A/a-spår.
På grund av dessa två faktorer anläggs det maximala antalet A/A-spår, totalt sex
stycken, direkt. Därmed kan antalet lastspår hållas ned något, vilket gör att mer
utrymme under portalkranarna kan användas till containerstack.
Därmed kan tidpunkten då E6 överbyggs senareläggas.
Containerdepån expanderas efter behov.

2. Hela tilltaget. Gäller båda alternativen.
Detta är i ett läge när volymen är på väg upp mot ca 300 000 TEU.







Ytterligare lastspår, upp till totalt 6-7 st, läggs in under kranarna efter behov.
En tredje portalkran adderas på kranbanan.
Även en fjärde portalkran kan sättas in om volymen växer riktigt ordentligt.
Genom val av kranar med så stort spann kan upp till 8 spår läggas under kranarna.
Containerdepån maximeras och ytan hårdgörs.
Om upp mot 8 lastspår skulle behövas/läggas och volymerna vara så höga, måste
arbetssättet dock förändras något. Detta genom att kranarna då får släppa lastbärarna och dessa forslas bort med rullande maskiner istället. Lyft av och på lastbilar får då göras en bit ifrån kranarna av rullande maskiner istället, vilket innebär
att det skulle behövas ett antal fler rullande maskiner (reachstacker och tugmaster).




Lagring av containers under kranarna är inte längre möjlig, utan all containeroch växelflaksuppställning måste göras på depåytan.
I detta läge bedöms dock platsbristen (avseende djup i terminalen) bli akut för
containerlagring i depå.

8

SLUTSATSER

Intermodala transporter
För de intermodala transporterna knutet till terminen är hanteringen av enheterna, dvs.
lyftkapacitet, terminallayout och val av hanteringsutrusning av största betydelse. Därför
har analysen i första hand utgått från framtida volymer, val av hanteringsutrustning (reachstackers respektive portalkranar) samt de krav som ställs för effektiv hantering av tågen i rusningstid.
För att hantera de stora volymer som förväntas hanteras på terminalen och utifrån den
kravställning som sätter förutsättningarna för en ny kombiterminal krävs en långsiktig lösning med portalkranar.
De beräkningar som gjorts visar att terminalen behöver fyra lastspår år 2022 respektive
sex lastspår år 2050 för att hantera lastning och lossning av intermodala enheter med
avseende på de volymer som prognosticerats för åren 2022 respektive 2050.
Utöver de spår som krävs för hantering av intermodala enheter behövs även lastspår för
bilvagnar och vagnslaster. En slutsats är att dessa spår inte får plats inom de föreslagna
alternativen.

Billossning
Torgård: Billossning antas för Torgård hanteras vid Heggstadmoen. Denna hantering
kräver därmed inget extra lastspår. Däremot kommer kapacitet på A/A-spår att krävas för
byte till terminallok
Söberg: För billossning på Söberg fordras ett extra lastspår utöver de 6 ovan nämnda.

Vagnslasttrafik
Om vagnar ska lossas/lastas konventionellt med gaffeltruck vid LKP krävs ytterligare ett
lastspår för detta. Vidare kommer väderskydd att krävas.
Om vagnslaster enbart ska dras ut till kundföretag bör en separat mindre rangerbangård
övervägas istället för att hantera/växla dessa inne på terminalens A/A-spår. Detta är beroende på den framtida omfattningen av vagnslasttrafiken och dess volymsutveckling.

Rep/UH-spår för vagnar
Minst ett spår krävs för detta. Väderskydd samt, på sikt smörjgrop och lyftdon.

Lokuppställningsspår
Minst ett spår för uppställning av linjelok och ett för terminalväxellok.

A/A-spår
Enligt de beräkningar som gjorts (Figur) är A/A-spåren relativt lågbelastade i ideala fall
(inga störningar). Med det rekommenderade antalet lastspår (6) räcker det för den intermodala trafiken att kunna hantera max två homogena kombitåg samtidigt på A/Abangården. Det innebär tre tillgängliga A/A-spår varav ett används för lokrundgång.
En mindre andel tåg är mixade (kombi, vagnslast, bilvagnar). I dessa fall bör rangering/växling av dessa förläggas till en mindre rangerbangård utanför LKP.

Om mixade tåg ska hanteras på LKP:s terminalområde fordrar detta minst 3 extra A/Aspår – totalt 6 A/A-spår. Viktigt i så fall att A/A-spåren ligger i en grupp (harpa) om 6 parallella spår och inte i två längdförskjutna grupper om 3 spår vardera för att tågproduktionen ska vara möjlig och rationell.
Bryggkopplingar vid lastspår rekommenderas för inkörning av vagnsset med linjelok i
stället för användning av diesel-terminallok. Detta då tidsvinsten att byta från el-linjelok till
diesel-terminallok för indrag av vagnar på lastspår jämfört med rundgång med elloket är
marginell. Dessutom fordras mer lokuppställningskapacitet och fler lokrörelser på terminalområdet om diesel-terminallok ska användas. Vidare är, ur miljösynpunkt, ellokshantering klart att föredra.

Anslutande trafiklösningar
Då lastbilstrafiken kommer att bli mycket betydande kommer effektiviteten på körvägarna
in till terminalen vara av stor betydelse. Därför rekommenderas separerade körvägar in till
och på terminalen. Det kommer även att krävas en tillförlitlig och effektiv gate-funktion för
att
På grund av begränsade arealförutsättningar kommer terminalen inte att kunna erbjuda
lagring av containers eller trailers i någon större utsträckning, utan det krävs, i princip,
hämtning och lämning med lastbil i direkt anslutning till tågankomst/-avgång.

BILAGA 1 – FYSISKA KRAV PÅ
SPÅROMRÅDET
Följande data är hämtade från Multiconsults rapport – ”Dovrebanen, Nytt logistikknutepunkt i Trondheimsregionen, Tiltaksplan med systembeskrivelse” (POU-00-A-00106)

8.1 Specifika krav järnvägsdrift och rangering
För terminalen krävs raka lastspår vilka skall vara 680 m i fallet med säckterminal
(60+580+40), och 700 m för genomkörningsterminal (60+580+60).
Tåglängd: 600 m, vilket innebär 580 m + ett lok på 23 m, alternativt 555 m + två lok på
totalt 45 m


A-änden: 60 m från lastspår fram till utkörningssignal, plats till lok och skifteslok,
siktavstånd



o

Plats för lok och skifteslok

o

Siktavstånd

B-änden (i fallet med säckterminal): 40 m från lastspår bakover til ende av terminal
o

20 m till spårstoppar

o

plats för 20 m bred väg bakom spårstoppar (vagnståg med svängradie)



Fall: maximalt 2 promille, helst helt platt



Minste spårväxel:



o

1:9 R300 for spår med godsvagner

o

1:9 R190 for spår med bare lok

Minste kurvradie for spår:
o

Dimensjonerende radie for spår: R=300 m

o

Minste radie for spår: R=250 m, ved mindre radius kan tomme
godsvogner lett spåre av når de blir dyttet



Spåravstånd: 4,7 m



Mittdel: 4,0 m (större vid R<250 m)



Stigning på spår till terminalen: 12,5 promille (resulterende pr km). Ved korte
tilløpsstigninger tillåtes 25 promille



Hastighet ved innkjøring til terminalen: 60 km/h



Spårveksel 1:12 R500

Analys & Strategi

47

8.2 Arealer
• Lasteområde: bredde 100 m for kranmodul med tre kraner (og 700 m spår) betyr 70da
• Ankomst-/avgangsspår + hensetting (6 spår x 5 m) + driftsveg og skråninger = bredde
på 50 m x 1000 m = 50 da
• Spårvekselområde: 500 m x 70 m = 30 da
• Andre spår (biltog, vognlast) 20 da
• Port, administrasjon, parkering: 10 da
• Samlastere (speditører) 100 da
• Totalt: 300 da (+ mulighet for 100 ekstra)
• Tillegg:
Depotareal.
Stabling av lastbærere.
Sammenheng mellom årsomsetning og areal?

BILAGA 2
8.3 Attraktivitetsmål




Det skal være 100 dekar areal for samlastere nær eller i godsterminalen
Logistikknutepunktet skal ha arealmulighet inntil 100 da til annen
transportvirksomhet, f. eks 3-partslogistikkutøvere
3.3 Arealer som frigjøres pga nytt logistikknutepunkt skal få en hensiktsmessig
omforming (Brattøra, Heggstadmoen med mer)

8.4 Overføringsmål fra veg, miljø- og inngrepsmål








Global luftforurensning CO2 knyttet til godstransport i korridor 6 (Oslo –
Trondheim) og korridor 7 (Trondheim – Nordland) skal reduseres
Lokal luftforurensning (NOx partikler) i planområdet skal være minst mulig
Antall ulykker og ulykkeskostnader i korridor 6 (Oslo – Trondheim) skal
reduseres i takt med overført biltrafikk til bane
Inngrep i verdifulle områder for flora, fauna og biologisk mangfold skal
begrenses mest mulig
Inngrep i verdifulle kulturminner, kulturmiljø, kulturlandskap skal begrenses
mest mulig
Inngrep i dyrka jord og øvrige nasjonalt viktige naturressurser skal begrenses
mest mulig
Inngrep i verdifullt nærmiljø, friluftslivsområder skal begrenses

BILAGA 3 - TIDS- OCH RESURSFÖRDELNING TERMINALOPERATION MED
REACHSTACKERS
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BILAGA 4 - TIDS- OCH RESURSFÖRDELNING TERMINALOPERATION MED 2
PORTALKRANAR

BILAGA 5 - TIDS- OCH RESURSFÖRDELNING TERMINALOPERATION MED 3
PORTALKRANAR
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