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Forord
Dette er Jernbaneverket (JBV) sitt miljøprogram for prosjektet "Elektrifisering av banestrekningene Trondheim
- Hell - Steinkjer (Trønderbanen) og Hell – Meråker (Meråkerbanen).
Miljøprogrammet skal ligge til grunn for detaljplanlegging og prosjektering av alle nødvendige
infrastrukturtiltak i prosjektet.
Jernbaneverkets rutiner for systematisk oppfølging av miljøhensyn i utbyggingsprosjekter omfatter, i samsvar
med NS 3466, miljøprogram for planleggings- og prosjekteringsfasen. Programmet skal detaljeres gjennom
miljøoppfølgingsplan(er) for utbyggingsfasen som anviser konkrete tiltak for de enkelte entreprisene.
Jernbanverket har i siden midten på 1990-tallet arbeidet med løsninger for elektrifisering av jernbanen nord
for Trondheim.
Følgende planer har blitt utarbeidet i forbindelse med elektrifisering av banestrekningene:
År

Tittel på plan

1995

Hovedplan elektrifisering Trondheim – Steinkjer og Meråkerbanen

1995

Hovedplan kontaktledning Marienborg – Trondheim – Leangen

2008

Utviklingsplan for Trønderbanen

2010

Utredning framtidig banestrømforsyning Dovrebanen

2010

Modernisering av Meråkerbanen – Mittbanan

2012

Teknisk Hovedplan – Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen

Fylkeskommunene i Trøndelag etablerte i 2011 sammen med Regionförbundet Jämtlands län i Sverige,
Foreningen ELBANEN STS (Steinkjer- Trondheim – Storlien). Foreningens formål å sørge for å gjennomføre
nødvendig planlegging for elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen på strekningene SteinkjerTrondheim-Storlien.
1

I Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014–2023 , behandlet av Stortinget i juni 2013 er
elektrifisering av de to banestrekningene planlagt gjennomført i perioden 2018-2023.
Miljøprogrammet er utarbeidet av Norconsult for Jernbaneverket.
Jernbaneverkets prosjektansvarlige har vært Bente Langeland Roheim (prosjektleder) og Lisbeth Nygaard
(delprosjektleder miljø).
Ansvarlige i Norconsult har vært John Stephen Skjøstad (oppdragsleder) og Ingvild Tillerbakk
(oppdragsmedarbeider)

Trondheim
2014-06-30

1

St. Meld. 26 (2012–2013)
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Sammendrag
Elektrifisiering av Trønder – og Meråkerbanen skal være et foregangsprosjekt for hvordan miljøforhold kan
integreres i moderniseringen av jernbaneinfrastruktur i Norge. Forpliktende miljømål utarbeides tidlig og
skal være førende for både prosjekterings- og anleggsfasen.
Som del av prosjektet er det etablert et miljøbudsjett som tidlig identifiserer viktige bidragsytere og tiltak for
å redusere miljøpåvirkningen i byggefasen. Miljøbudsjettet skal bl.a. være førende for materialvalg.
Prosjektet skal ha en tydelig miljøprofil, og sørge for kommunikasjon både med myndigheter, organisasjoner
og innbyggere langs strekningene.
Jernbaneverket skal i alle faser av prosjektet ivareta hensyn til omgivelsene, gjennom god planlegging og
kvalitetssikring.

Elektrifisering av de eksisterende banestrekningene Trondheim-Steinkjer (125,4 km), Stavne-Leangen (4,8 km)
på Trønderbanen og Hell-Storlien 73,7 km) på Meråkerbanen er viktige strategiske tiltak for å videreutvikle
infrastrukturen / styrke jernbanens konkurransekraft, slik at både persontogtrafikken i Trøndelag og
godstogtrafikken til og fra Trøndelag kan øke.
Elektrifiseringstiltakene består av : Kjøreledning og andre ledninger festet i master som er fundamentert langs
sporet – Elektrisitetsforsyningsanlegg med omformerstasjoner, autotransformatorer og ledningsanlegg –
Profilutvidelser av baneinfrastrukturen for å få plass til elektroanleggene.
Elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen er anslått å gi 12.300 tonn CO2-ekvivalenter per år i
reduserte utslipp fra jernbanen.
Utbygging av all jernbaneinfrastruktur er energikrevende og medfører direkte og indirekte klimagassutslipp.
Direkte utslipp er hovedsakelig forbundet med utslipp fra anleggsmaskiner og -transport. De indirekte
klimagassutslippene vil oftest være større enn de direkte og stammer i hovedsak fra produksjonsutslipp fra
materialer. Miljøbudsjettet for elektrifiseringen av banestrekningene summerer opp en antatt klimapåvirkning
for bygge- og vedlikeholdsarbeidene til om lag 25.000 tonn CO2-ekvivalenter.
Det vil ut fra dette gå om lag 2 år før de årlige reduksjonene og de økte utslippene balanserer hverandre og
tiltaket er klimagassnøytralt. I resten av tiltakets levetid på f.eks 40 år, vil togtrafikken på elektrifiserte
banestrekningene være en stor bidragsyter til reduserte klimagassutslipp fra transport på strekningene.

Miljømål for togtrafikken på ferdig elektrifisert Trønderbane og Meråkerbane:
Større andel av togtrafikken kan bruke fornybare energikilder
Redusere energiforbruket i togframføringen med 40-75%
Redusere klimagassutslippene (CO2) fra togtrafikken med 25-30%
Redusere direkte utslipp til luft av gasser (SO2, NOX, CO, HC) og partikler lokalt og regionalt
Redusere støy fra togtrafikk siden elektriske tog støyer mindre enn dieseltog ved lave hastigheter
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Miljømåle for elektrifiseringsarbeidene på banestrekningene:
Bruke råstoff og materialer som gir minst negativ miljøpåvirkning
Unngå vesentlige negative konsekvenser for miljøinteresser langs banestrekningene
Unngå miljøfarlige utslipp til luft, vann og jord
Oppfylle krav og retningslinjer til anleggsstøy
Unngå bruk og deponering av miljøfarlige stoffer

Det er utarbeidet miljøprogram, miljøbudsjett og fareidentifisering somgrunnlag for senere
miljørisikovurdering, i henhold til Jernbaneverkets miljøstyringshåndbok STY-603046. Dette skal være grunnlag
for videre detaljplanlegging og prosjektering av elektrifiseringen. Miljøprogrammet er utformet etter NS
3466:2009 "Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen".
Grunnlaget for miljøprogrammet er:


Jernbaneverkets ambisjon om å modernisere eksisterende baneinfrastruktur med miljø som premiss
på linje med teknikk og økonomi



Jernbaneverkets overordnede miljøpolitikk



Statlig og kommunal miljøpolitikk gitt i lover, forskrifter, myndighetskrav som er relevant for tiltaket;
elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen

Miljøprogrammet skal beskrive Jernbaneverkets miljøambisjoner, miljøkrav og fastsette miljømål i prosjektet,
slik at miljøfordelene ved elektrisk jernbanedrift videreutvikles og miljøutfordringene løses. Prosjektet skal
planlegges og styres slik at miljø ivaretas i alle planfaser i tråd med gjeldende miljøkrav, og at dette videreføres
ved utbygging og ved drift og vedlikehold etter ferdigstillelse.
Programmets første del omhandler overordnede tema som Jernbaneverkets mål og føringer på miljøområdet,
miljøstyring samt beskrivelse av elektrifiseringstiltakene.
Andre del omhandler relevante miljøtema for elektrifiseringstiltakene: Klima (både klimagassutslipp og
klimatilpasning) – Materialvalg og energibruk – Landskap og visuelt miljø – Naturmangfold – Naturressurser –
Kulturminner og kulturmiljø – Nærmiljø og friluftsliv – Grunnforhold og massestabilitet – Utslipp til luft, vann
og grunn – Støy og vibrasjoner – Elketromagnetisme – Avfallshåndtering.
For hvert tema er det redegjort for mål, krav/ tiltak, hovedutfordringer og anbefalte utredningsoppgaver.
Dette er retningsgivende og ikke juridisk bindende, såfremt det ikke omfattes av myndighetskrav.
Som faktagrunnlag for miljøprogrammet er det utarbeidet miljøtemakart for alle strekningene . Kartene er
vedlegg til programmet. Kartene er ajour pr. 28.05.2014. De er laget basert på temadatagrunnlag som kan
være mangelfulle, eller ikke nøyaktige nok for detalprosjektering. Kartene kan brukes som utgangspunkt, men
må oppdateres i samråd med ansvarlige myndigheter.
Miljøprogrammet skal følge prosjektet gjennom hele levetiden. Ny informasjon, endring av behov eller andre
forhold kan gjøre det nødvendig å endre eller presisere miljømålene underveis i prosessen.
Matrise som viser sammenhengen mellom miljøtema, -mål, -krav og –indikatorer både for ferdig elektrifisert
bane og i anleggsfasen, ligger også ved programmet.
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Begreper
Definisjoner på hvordan noen miljø- og jernbanebegreper er brukt i dette dokumentet:
MILJØBEGREP
Miljø - Omgivelsene for en organisasjons virksomhet, inklusive luft, vann, jord, naturressurser, planteliv,
dyreliv og mennesker, og deres innbyrdes forbindelse.
NS-EN ISO 14001. Miljø er i denne standarden begrenset til ytre miljø og der human helse ikke inngår

Naturmangfold - Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander.
Variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes
Naturområde - Områder som av hensyn til vegetasjon, dyreliv, kulturminner eller andre forhold er særlig
verneverdige eller som er av særlig interesse for friluftslivet.
forurensningsforskr §24-1

Naturressurs - Betegnelse på en ressurs som finnes naturlig i naturen, og som tilfedsstiller et menneskelig
behov f.eks landbruksområder og grunnvann
2

Nærmiljø - Menneskers daglige livsmiljø .
Kulturminner og kulturmiljø – kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø,
herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljøer erområder hvor
3 4
kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng .. .
Visuelt miljø - Det man ser rundt seg og oppfatter av landskap og områder. For Jernbaneverket innebærer
dette både hvordan jernbanen er synlig i landskapet, ryddighet langs banen og på stasjonene, og ryddighet i
anleggsfase.
Miljøpåvirkning - Enhver endring i miljøet, enten den er ugunstig eller fordelaktig, som helt eller delvis skyldes
en organisasjons miljøaspekter. ISO 140001
Forurensning - Tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller grunn, støy og rystelser, lys og annen
stråling, samt påvirkning av temperaturen som er eller kan være til skade eller ulempe for miljøet (i hht
forurensningsloven)
Klimagasser - Gasser som påvirker inn- og utstråling gjennom jordas atmosfære f.eks. CO2.
Miljøbudsjett og -regnskap – Verktøy for å måle resultatene av et tiltak sin miljøpåvirkning i hele tiltakets
livsløp
Miljørisiko - Kombinasjon av sannsynligheten for at en hendelse intreffer, og miljøkonsekvensene dersom den
intreffer.
Miljørisikoanalyse - Systematisk fremgangsmåte for å beskrive eller beregne miljørisiko. Miljørisikoanalyse er
første del av risikovurdering.
Miljøtiltak - Utførelsesmetode, utforming eller design som har som formål å innfri miljømål.

2
3
4

Statens Vegvesen Håndbok 140 s.66
Lov 9 juni 1978 nr. 50 Kulturminneloven §2
LOV-1978-06-09-50 Kulturminneloven
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JERNBANEBEGREP
Jernbanens kjørestrøm - All kjørestrøm som leveres til tog og all strøm som Jernbaneverket selv bruker, er
produsert av vannkraft.
Kontaktledningsanlegg - Komponentene som strømforsyning for elektrisk banedrift består av, som ledninger,
master, brytere etc.
Omformerstasjon - Inntretning som omformer elektrisk energi til riktig spenning og gir vekselstrømmen riktig
frekvens (perioder/Hz)
Overbygning - Skinner, sporveksler, sviller og ballast. Hviler på underbygning.
Underbygning - Masse bestående av grus og steinmateriale som skal sikre at ballast, sviller, skinner og
sporveksler ligger stabilt og ikke beveger seg.
Frittromsprofil - Profilet vi ikke må komme innenfor ved montering av anleggsdeler i infrastrukturen. Romlig
avgrensning av plassbehovet for hinderfri framføring av tog.
ERTMS - European Rail Traffic Management System; et nytt felleseuropeisk signalsystem for å styre
togtrafikken.

Trønderbanen - Opprinnelig et konseptnavn NSB i 1993 tok i bruk for lokaltogene rundt Trondheim bl.a.
mellom Trondheim og Steinkjer. Etter at NSB sluttet å bruke navnet tok Jernbaneverket det i bruk som
fellesbetegnelse på strekningene Støren-Trondheim (del av Dovrebanen) og Trondheim-Steinkjer (del av
Nordlandsbanen). Strekningen Trondheim-Steinkjer som ikke er elektrifisert er 125,5 km lang målt fra
Trondheim sentralstasjon til Steinkjer stasjon.
Meråkerbanen - Den 74 km lange ikke-elektrifiserte strekningen mellom Hell og riksgrensen mot Sverige ved
Storlien. I Sverige fortsetter den elektrifiserte Mittbanan fra Storlien til Sundsvall.
Stavne-Leangenbanen - Den 5,5 km lange ikke-elektrifisert banestrekning som forbinder Dovrebanen og
Nordlandsbanen utenom Trondheim S. Via to tilsvinger på Stavne og Marienborg går banen gjennom Tyholttunnelen til Leangen stasjon.
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40
FIGUR 6-1 ELEKTRIFISERING AV EKSISTERENDE BANESTREKNING TILFØRER MANGE NYE ELEMENTER SOM MASTER,
KONTAKTLEDNINGSANLEGG, TRANSFORMATORER OG OMFORMERSTASJONER. FOTO: JERNBANEVERKET
42
FIGUR 8-1 JERNBANEN I LANDSKAPET: JERNBANEN LIGGER LITE SYNLIG I LANDSKAPET, HER VED VÆRE MELLOM STRANDKANT OG
LANDBRUKSOMRÅDER (FOTO: L.TAJE, JERNBANEVERKET 2012)
46
FIGUR 8-1 FÆTTENELVA I LEVANGER ER ET VIKTIG BEKKEDRAG SOM GYTEOMRÅDE FOR SJØØRRETT, OG REGISTRERINGER FOR
REGNBUEØRRET. OG LAKS. SØRLIG DEL AV VUDDUDALEN ER REGNET SOM VIKTIG NATURTYPE, OG HVOR E6, JERNBANEN OG
ELVA LIGGER SVÆRT NÆR HVERANDRE. FOTO: I.TILLERBAKK (2012)
50
FIGUR 10-1 TRØNDER- OG MERÅKERBANEN BERØRER MANGE NATURRESSURSER, OG STORE DELER AV STREKNINGEN GÅR LANGS ELLER
GJENNOM JORDBRUKSLANDSKAP SOM HER VED MALVIKBUKTA, MED MALVIK KIRKE I BAKGRUNNEN. FOTO: I.TILLERBAKK (2012)
54
FIGUR 11-1 STREKNINGENE BERØRER ULIKE KULTURMINNER OG KULTURMILJØ - HER FRA LANDSKAPET VED ROTVOLL SOM ER EN DEL
AV ET VIKTIG KULTURMILJØ, MED SCHMETTOWS ALLÈ MED NESTEN 900 METER OG 127 TRÆR. FOTO: I.TILLERBAKK (2012) 57
FIGUR 12-1 TOGET KAN VÆRE EN BARRIERE MELLOM BOLIGOMRÅDER OG FRIOMRÅDER , SOM HER VED VIKHAMMER STASJON HVOR
DET ER FRIOMRÅDE NED MOT SJØ PÅ EN SIDE AV JERNBANEN, OG BOLIGOMRÅDER PÅ DEN ANDRE. FOTO: I. TILLERBAKK (2012)
60
FIGUR 13-1 DET ER ULIKE UTFORDRINGER KNYTTET TIL GRUNNFORHOLD OG MASSESTABILITET PÅ STREKNINGENE, HER FRA
VUDDUDALEN MOT GRENNEÅSEN, MED NÆRFØRING MED E6 I ET OMRÅDE MED UTFORDRENDE GEOLOGI. FOTO: I.TILLERBAKK
(2012)
63
FIGUR 14-1 FORURENSNING I GRUNN - HER FRA OPPRYDNING I MALVIK. FOTO: STIG HERJUAUNE, JERNBANEVERKET
66
FIGUR 15-1 STØY FRA ANLEGGSPERIODEN - HER FRA GRAVEARBEID VED MJØSA, FELLESPROSJEKTET E6- DOVREBANEN . FOTO: HILDE
LILLEJORD
70
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Del 1:
Rammer
Om dokumentet
Mal og føringer
Miljøstyring
Beskrivelse av tiltaket
Enhver har Ret til et Milieu som sikrer Sundhed og til en Natur hvis Produktionsævne og Mangfold bevares. Naturens Ressourcer
skulle disponeres ud fra en langsigtig og alsidig Betragtning, der ivaretager denne Ret ogsaa for Efterslægten.
For at ivaretage deres Ret i Henhold til foregaaende Led, ere Borgerne berettigede til Kundskab om Naturmilieuets Tilstand og
om Virkningerne af planlagte og iværksatte Indgreb i Naturen.(…)
Grunnloven §110 b
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1 Om miljøprogrammet
Kapittel 1 beskriver hensikten med programmet, forholdet til jernbaneverkets plansystem, medvirkning i
utarbeidelsen, hvordan dokumentet er bygd opp samt føringer av tiltak, mål og utredninger i
miljøprogrammet.
HENSIKT
Miljøprogrammet skal beskrive Jernbaneverkets miljøambisjoner, miljøkrav og fastsette miljømål i prosjektet,
slik at miljøfordelene ved elektrisk jernbanedrift videreutvikles og miljøutfordringene løses. Prosjektet skal
planlegges og styres slik at miljø ivaretas i alle planfaser i tråd med gjeldende miljøkrav, og at dette videreføres
5
ved utbygging og ved drift og vedlikehold etter ferdigstillelse .
FORHOLDET TIL JERNBANEVERKETS PLANER
Miljøprogrammet utarbeides i forkant av detaljplan, som i Jernbaneverkets plansystem er tilsvarende på nivå
med reguleringsplanlegging etter plan- og bygningsloven.

Figur 1-1 Miljøprogrammets plassering i Jernbaneverkets plansystem (STY-601738, gyldig fra 07.11.2012)

DEFINISJON AV MILJØ
Miljøprogrammet følger definisjonen av ytre miljøforhold i ISO140001 :
Omgivelsene for en organisasjons virksomhet, inklusive luft, vann, jord, naturressurser, planteliv, dyreliv og
6
mennesker, og deres innbyrdes forbindelse.
I praksis definerer Jernbaneverket miljø som de forhold som reguleres av miljømyndighetene, og som er del av
miljøregelverket.
Miljøprogrammet definerer klima og klimatilpasning under miljø.
Miljøprogrammet omfatter på denne bakgrunn relevante miljøtema for tiltaket.

5
6

5
Dokument-ID: STY-603046 datert 1.4.2014
NS-EN ISO 14001 Miljøstyringssystemer
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MEDVIRKNING OG INFORMASJON
Som en premiss for arbeidet med programmet har det vært gjennomført kreativ prosess med interne
miljøfaglige ansvarlige i Jernbaneverket sammen med representanter fra Fylkesmannen, og et større
involveringsmøte med plan- og/eller miljøansvarlige i kommuner langs strekningen, Fylkesmenn,
Naturvernforbundet og fagmiljø i Jernbaneverket og konsulenter. Alle innspill og aspekter fra disse møtene har
blitt videreført som grunnlag for mål og tiltak i miljøprogrammet.
DOKUMENTETS OPPBYGNING
Del 1 omhandler overordnede tema som Jernbaneverkets mål og føringer på miljøområdet, miljøstyring samt
beskrivelse av elektrifiseringstiltakene.
Del 2 omhandler hvert enkelt spesifikke miljøtema som programmet dekker; Klima – Materialvalg og
energibruk – Landskap og visuelt miljø – Naturmangfold – Naturressurser – Kulturminner og kulturmiljø –
Nærmiljø og friluftsliv – Grunnforhold og massestabilitet – Utslipp til luf, vann og grunn – Støy og vibrasjoner –
Elketromagnetisme – Avfallshåndtering. For hvert tema er det redegjort for mål, krav/ tiltak, og anbefalte
utredningsoppgaver. Disse er retningsgivende og ikke juridisk bindende, såfremt de ikke omfattes av
myndighetskrav.
MÅL OG MÅLOPPNÅELSE
Målene i programmet skal være retningsgivende for




Fellestiltak som omfatter hele banestrekningene
Miljøoppfølgingsplan (MOP) på detaljplanleggingen
Miljøoppfølgingsplan(er) for bygge- og anleggsfasen

ANBEFALTE TILTAK
Anbefalte tiltak i miljøprogrammet legges til grunn for utarbeidelse av miljøoppfølgingsplan for delstrekninger
og prosjekter.
De anbefalte tiltakene kan ikke uten videre ansees for å være tilstrekkelige for å oppnå målsetningene. Ut over
de anbefalte tiltakene, er Jernbaneverket og entreprenører forpliktet til å vurdere ytterligere tiltak som er
relevante for å oppnå målene i miljøprogrammet.
ANBEFALTE UTREDNINGSOPPGAVER
Programmet beskriver anbefalte utredningstema under de enkelte miljøtemaene. Dette er tema som bør
kartlegges så tidlig som mulig, og som anses for viktige i tidlig fase.
REVISJON AV MILJØPROGRAM
Miljøprogrammet skal revideres når ny kunnskap om miljøpåvirkninger fremkommer, eller det foretas
7
endringer i prosjektet og dets rammebetingselser

7

I henhold til NS 3466:2009
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2 Miljømål og overordnede føringer
Kapittel 2 gir en oversikt over mål og føringer som er styrende for prosjektet. Først presenteres nasjonale og
overordnede mål og lovkrav, deretter mål for Jernbaneverkets miljøarbeid med definisjon av "miljø" for
Jernbaneverket og i miljøprogrammet. Prosjektets miljøambisjoner og prinsippene som legges til grunn for
videre arbeid presenteres i kapittel 2.5. Forholdet til miljømål langs jernbanen beskrives i kapittel 2.6.

2.1

OVERORDNEDE MÅL

Det er avgjørende for prosjektet at det oppfyller de mål og krav som stilles til fremtidig jernbaneinfrastruktur.
Prosjektet styres av nasjonale mål som transportpolitiske mål og nasjonale miljømål, men også av
prosjekttilpassede mål som samfunnsmålformuleringene fra hovedplanen for tiltaket.
Stortingsmelding nr. 26 (2006-2007), “Regjerningens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand” legger føringer for
statens ambisjoner for miljøarbeid og miljøledelse. I Regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i
offentlige anskaffelser (2007-2010) og senere presiseringer fra Miljøverndepartementet og Direktorat for
forvaltning og IKT, videreføres ambisjonen om at statlige virksomheter skal innføre miljøledelse og stille
8
miljøkrav i anskaffelser .
Transportpolitiske mål
NTP 2014-2023 viderefører hovedmålet for miljø som angitt i NTP 2010-2019:
"Transportpolitikkenbidra til å begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av
transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og
miljøområdet".
Målsetningen videreføres i ulike etappemål for miljø. Jernbaneverkets overordnede miljømål er til
enhver tid gitt a etappemålene for miljø i gjeldende Nasjonal Transportplan.
Nasjonale miljømål
Miljøvernpolitikken i Norge er delt inn i elleve resultatområder, og for hvert område er det ett eller
flere nasjonale miljømål. Målene blir fulgt opp gjennom indikatorer. Utfordringer, mål, indikatorer
og resultater er presentert i Prop.1 S (2013-2014) fra Miljødeparementet.
Se www.miljostatus.no/miljomal

Samfunnsmål for elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen (fra hovedplanen)
Samfunnets mål med å elektrifisere banestrekningene er konkretisert og formulert ut fra
overordnede transportpolitiske og miljømessige målsettinger. Samfunnsmålet er å:

8

o

Utvikle transporttilbudet på Trønderbanen og Meråkerbanen slik at togtrafikken blir mer
konkurransedyktig i forhold til biltrafikk.
o Øke jernbanens transportandel i persontrafikken på strekningene Trondheim – Stjørdal
– Steinkjer og Trondheim - Sverige
o Tilrettelegge for effektive og raske godstransporter på jernbane mellom Sverige og
Midt-Norge

o

Utvikle jernbanens infrastruktur slik at negative miljøeffekter som følge av togtrafikk begrenses.

http://www.jernbaneverket.no/no/Jernbanen/Miljo/Miljoarbeid/Overordnede-foringer/
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LOVKRAV

Følgende lover med tilhørende forskrifter er særlig relevante for Jernbaneverkets miljøarbeid:


Forurensningsloven



Produktkontrolloven



Naturmangfoldloven



Plan- og bygningsloven



Miljøinformasjonsloven



Kulturminneloven



Folkehelseloven (kap. 3 om miljørettet helsevern)



Lov om offentlige anskaffelser



Brann- og eksplosjonsvernloven



Friluftsloven

2.3

HOVEDMÅL FOR MILJØ I JERNBANEVERKET

Jernbaneverkets overordnede miljømål er til enhver tid gitt av etappemålene for miljø i gjeldende Nasjonal
Transportplan. Etappemålene er som følger:


Bidra til å redusere klimagassutslippene i tråd med Norges klimamål slik de er redegjort for i
klimameldingen (Meld. St. 21 Norsk klimapolitikk) og i klimaforliket (Innst. 390 S (2011-2012),
herunder bidra til at Norge omstilles til et lavutslippssamfunn.



Bidra til å oppfylle nasjonale mål for ren luft og støy



Bidra til å redusere tapet av naturmangfold



Begrense inngrep i dyrket jord

Jernbaneverket har et særlig ansvar for å bidra til å redusere transportsektorens negative miljøpåvirkninger.
Miljøarbeidet skal være integrert i alle deler av Jernbaneverkets virksomhet, og underlegges ekstern revisjon.
Miljø skal være sidestilt med krav og hensyn til teknikk, økonomi, helse og sikkerhet.

2.4

MILJØMÅL FOR ELEKTRIFISERING AV TRØNDER- OG MERÅKERBANEN

Effektmålene i hovedplanen for elektrifiseringsprosjektet er formulert for tre ulike interessenter /
brukergrupper; de reisende, trafikkoperatørene og miljøet langs banestrekningene.
For de reisende er kortere reisetid og bedre punktlighet viktig.
Trafikkoperatørene har fokus på kostnadseffektivitet og fleksibilitet. Elektrifisert jernbane vil legge grunnlag for
en mer effektiv, fleksibel og dermed rimeligere togproduksjon. Elektriske tog akselererer og bremser normalt
raskere enn dieseldrevne tog. For tog med relativt tett stoppmønster betyr det redusert reisetid og/eller bedre
punktlighet.
Miljømålene for prosjektet er fastsatt i tråd med disse overordnede målsettingene, samt andre relevante
føringer og miljømål.
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MILJØMÅL FOR FERDIG ELEKTRIFISERT TRØNDERBANE OG MERÅKERBANE
Miljømålene skal oppfylles fra elektriske tog kan begynne å trafikkere strekningene og i hele
baneinfrastrukturens levetid, .
Miljømål for togtrafikken på ferdig elektrifisert Trønderbane og Meråkerbane:
Større andel av togtrafikken kan bruke fornybare energikilder
Redusere energiforbruket i togframføringen med 40-75%
Redusere klimagassutslippene (CO2) fra togtrafikken med 25-30%
Redusere direkte utslipp til luft av gasser (SO2, NOX, CO, HC) og partikler lokalt og regionalt
Redusere støy fra togtrafikk siden elektriske tog støyer mindre enn dieseltog ved lave hastigheter

Størrelsen på reduksjonen i energiforbruk vil avhenge av hvilken type elektrisk togmateriell som vil bli brukt.
Reduksjonen i klimagassutslipp forutsetter at all elektrisitet til togdrift produseres av fornybar kraft. Det vil
fortsatt være klimagassutslipp fra togene som trafikkerer Nordlandsbanen på strekningen Trondheim –
Steinkjer.
Ved hastigheter over 40 km/t støyer el- og dieseltog omtrent like mye (hjul-skinnekontakten er viktigste
støykilde).
I tillegg vil elektrifiseringen gi indirekte fordeler for miljøet dersom elektrisk drevet togtrafikk på strekningene
blir mer attraktiv og tar markedsandeler fra vegtrafikken.
MILJØMÅL FOR ELEKTRIFISERINGSARBEIDENE PÅ BANESTREKNINGENE
Elektrifisering av banestrekningene på Trønderbanen og Meråkerbanen har utfordringer i anleggsfasen bl.a.
knyttet til følgende miljøtema:
Landskap og visuelt miljø - Nye tekniske elementer som kjøreledningsmaster, autotransformatorer og
omformerstasjoner "innføres" i landskapsbilde. Sammen med fjerning av trær i 15-20 m brede korridorer på
begge sider av sporet, vil det påvirke opplevelsen av det visuelle miljøet langs banestrekningene.
Naturmangfold - Elektrifiseringen vil kunne komme i konflikt med naturverdier, naturmiljø og biologisk
mangfold langs jernbanen.
Kulturvern - Elektrifiseringen vil kunne komme i konflikt med kulturminner og kulturmiljø langs jernbanen.
Elektromagnetisk stråling - Kontaktledningen vil skape et magnetfelt rundt jernbanen som vil kunne påvirke
nærområdene langs banen.
Utslipp - Anleggsarbeidet vil føre til støy og vibrasjoner samt andre utslipp til luft, grunn og vann.
Energi- og materialbruk samt avfall - Elektrifiseringen vil kreve vesentlige mengder av råstoffer og materialer
samt produsere en del avfall
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Miljømål for elektrifiseringsarbeidene på banestrekningene:
Bruke råstoff og materialer som gir minst negativ miljøpåvirkning
Unngå vesentlige negative konsekvenser for miljøinteresser langs banestrekningene
Unngå miljøfarlige utslipp til luft, vann og jord
Oppfylle krav og retningslinjer til anleggsstøy
Unngå bruk og deponering av miljøfarlige stoffer

2.5
2.5.1

PRINSIPP FOR MILJØPROGRAM
OVERORDNEDE MILJØPOLITISKE PRINSIPP

FØRE-VAR-PRINSIPPET
Føre-var-prinsippet er et miljørettslig prinsipp, og følger av blant annet naturmangfoldsloven § 9, plan- og
bygnignsloven og forvaltningsloven.
Dersom det kan være tvil om tiltaket kan bety en risiko for miljøskade, må det dokumenteres at tiltaket ikke
er til skade for miljøet. Kravet om konsekvensutredninger bygger på dette prinsippet.
BÆREKRAFT
Naturmangfoldsloven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige
generasjoner.
Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for
vedtak om bruk og vern av ressurser.

2.5.2

JERNBANEVERKETS MILJØAMBISJONER OG -PRINSIPP

MILJØAMBISJONER
Elektrifisiering av Trønder – og Meråkerbanen skal være et foregangsprosjekt for miljø på
infrastrukturprosjekter i Norge, hvor miljømål utarbeides i forkant av og er førende for både prosjekterings- og
anleggsfasen.
9

Etter prosjektet Follobanen – nytt dobbeltspor Oslo – Ski er dette det andre prosjektet for Jernbaneverket
hvor det blir utarbeidet miljøbudsjett og miljøregnskap, og det første hvor miljøprogrammet utarbeides i
forkant av planlegging og prosjektering.
Prosjektet skal ha en tydelig miljøprofil, og sørge for kommunikasjon både med myndigheter, organisasjoner
og innbyggere langs strekningene.
Jernbaneverket skal i alle faser av prosjektet arbeide for å ivareta omgivelsene, gjennom planlegging og
kvalitetssikring.

9

Dok nr: UOS00-A-36081
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Miljøprinsipp
1011
Med utgangspunkt i styrende dokumenter for miljø
, miljøoppfølgingsplaner i andre store prosjekter i
12
Jernbaneverket , og involvering i utarbeidelse av miljøprogram, er følgende prinsipper lagt til grunn for
arbeidet med miljøprogrammet og videre oppfølging:
Tabell 1 Miljøprinsipper

Arbeidet med miljøprogrammet og videre oppfølging bygger på følgende prinsipper:
Miljø skal planlegges, gjennomføres og følges opp i tråd med Norsk standard for miljøprogram og
miljøoppfølgingsplan (MOP) for ytre miljø for bygg-, anleggs-, og eiendomsnæringen (NS 3466:2009)
Å ivareta at miljø er et linjeansvar, sidestilt med teknikk, økonomi, helse og sikkerhet.
Miljøkrav skal identifiseres i plan- og prosjekteringsfasen.
Det skal settes miljøkrav ved kontrahering av entreprenører og rådgivere.
Prosjektet og entreprenør(-er) skal ha en miljøansvarlig i prosjektet.
Miljøpremisser og oppnådde resultater skal være tilgjengelige for berørte myndigheter og
allmennheten, også som dokumentasjon for oppfølging og kontroll.
Alle entreprenører og leverandører skal ha et system for internkontroll som blant annet
dokumenterer hvordan miljøkrav blir ivaretatt, i henhold til ISO 14001 eller tilsvarende.
Gjennomføre jevnlige miljørevisjoner og rapporterte på miljøstatus i henhold til fastsatte mål og krav.
Ved gjennomføring av risikovurderinger av (ytre) miljø, skal Jernbaneverkets akseptkriterier for Ytre
miljø-plan brukes.
Prosjektet skal ha en tydelig miljøprofil, og sørge for kommunikasjon om løpende aktiviteter for å
styrke og opprettholde bevisstheten rundt elektrifisering som miljøprosjekt.
All ny kartlegging av miljødata i prosjektet skal rapporteres til riktig fagmyndighet

2.6

MILJØMÅL FOR OMGIVELSENE LANGS JERNBANEN

Med dette menes miljømål og myndighetskrav fra kommuner og fylkeskommuner som kan få betydning for
prosjektet.
Mål og bestemmelser fra omgivelsene langs jernbanen må klarlegges så tidlig som mulig. Se også 3.2.2
Forholdet til allmenheten og myndigheter.

10

Dokument-ID: STY-603046 datert 1.4.2014
Herunder i nterne styrende miljødokumenter i Jernbaneverket, Norsk Standard 3466:2009 og ISO 140001
12
Eks Miljøprogram Follobanen, Detalj- og reguleringsplan Holmestrand – Nykirke (Dok.nr UVB-53-A-15003, Fellesprosjektet E6 –
Dovrebanen, Plan for ytre miljø (Dok.nr UEH-00- A-30302 rev 00A)
11
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3 Miljøstyring
Kapittel 3 beskriver hvilke miljøstyringsdokumenter som utarbeides, og virkemidler i miljøarbeidet som
organisering, ansvar og roller, forholdet til omgivelsene rundt prosjektet, og styring av rådgivere og
entreprenører.

3.1

MILJØSTYRINGSDOKUMENTER

Det utarbeides et miljøprogram, miljøbudsjett og fareidentifisering (grunnlag for miljørisikovurdering) som skal
være grunnlag for videre detaljplanlegging og prosjektering av elektrifiseringen. Disse utarbeides av Norconsult
for Jernbaneverket i henhold til Jernbaneverkets miljøstyringshåndbok STY-603046.
3.1.1
MILJØPROGRAM FOR DETALJPLANLEGGING OG PROSJEKTERING
Miljøprogrammet er et styringsredskap for Jernbaneverket som skal håndtere miljøkonsekvensene av en
elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen både i utbyggingsfasen og driftsfasen.
Programmet skal fastsette de miljømålene som skal ligge til grunn for valg av tiltak i prosjektet gjennom hele
13
prosjektets livsløp. Miljøprogrammet skal følges opp i miljøoppfølgingsplanen.
Grunnlaget for miljøprogrammet er:


Jernbaneverkets ambisjon om å modernisere eksisterende baneinfrastruktur med miljø som premiss
på linje med teknikk og økonomi



Jernbaneverkets overordnede miljøpolitikk



Statlig og kommunal miljøpolitikk gitt i lover, forskrifter, myndighetskrav som er relevant for tiltaket;
elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen

Miljøprogrammet er utformet etter NS 3466:2009 "Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for
bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. Miljøprogrammet tar utgangspunkt i lover, forskrifter og retningslinjer,
14
Jernbaneverkets styringsdokumenter for miljø og miljørisikoanalyse for prosjektet.
Miljøprogrammet skal revideres når det fremkommer ny kunnskap om miljøpåvirkninger, eller det gjøres
endringer i prosjektet og prosjektets rammebetingelser.
3.1.2
MILJØBUDSJETT – LIVSLØPSANALYSE FOR NY BANEINFRASTRUKTUR
Miljøbudsjettet identifiserer og dokumenterer forventet miljøpåvirkning fra energi- og materialbruk i et
livsløpsperspektiv, og gir grunnlag for å vekte miljøhensyn og velge miljøriktige materialer, produkt og
løsninger i byggingen av tiltaket. Budsjettet bygger på Jernbaneverkets veileder for miljøbudsjett for
jernbaneinfrastruktur på detaljplannivå.
Miljøbudsjettet tar utgangspunkt i mengder innsatsfaktorer (stål, betong, kobber, diesel til anleggsmaskiner,
transportarbeid etc) og regner dette om til utslipp av CO2, partikler, NOx, SOx osv. Deretter regnes
miljøpåvirkningen fra disse utslippene ut i en rekke påvirkningskategorier så som klimaeffekt, forsuring, human
toksisitet osv. Resultatene tolkes deretter for å vurdere miljøpåvirkning samt for å identifisere de viktigste
bidragsyterne til dette.
Miljøbudsjettet vil bidra til en kvalitativ og kvantitativ vurdering av forventet miljøpåvirkning fra den planlagte
baneinfrastrukturen, ut over det som tradisjonelt vurderes i miljøkonsekvensanalyser og miljøutredninger. Det

13
14

Standard NS 3466:2009 s.7
Herunder STY 603046 Miljøstyring i Jernbaneverket, oppdatert fra 1.4.2014
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gir grunnlag for å vurdere hvilke løsninger, materialer og produkter som gir minst mulig negativ
miljøpåvirkning sett over anleggets levetid.

3.1.3
MILJØOPPFØLGINGSPLAN FOR ANLEGGSPERIODEN
Arbeidet med miljøoppfølgingsplan gjøres i henhold til Jernbaneverkets styringsdokumenter for miljø i samråd
med miljøfaglige myndigheter.
Miljøoppfølgingsplanen skal håndtere miljøspørsmål i bygge- og anleggsperioden.
Problemstillinger som blir identifisert gjennom prosjekteringsarbeidet vil bli fulgt opp med konkrete tiltak og
virkemidler for å ivareta miljøhensyn.
Som et viktig grunnlag for de tiltakene som foreslås i miljøoppfølgingsplanen, skal det gjennomføres en
identifisering av farer knyttet til ytre miljø som følge av elektrifiseringen. Fareidentifiseringen gjennomføres
som en SWOT-analyse der både Norconsults fageksperter og Jernbaneverkets ressurspersoner med erfaring
fra utbyggingsprosjekter deltar.
De identifiserte farene registreres i en farelogg som skal følge prosjektet i gjennomføringsfasen og over i
driftsfasen. Fareidentifiseringen vil være grunnlaget for risikovurderinger i planleggings-, anleggs- og
driftsfasen. Risikoobjekter er avgrenset til omformerstasjoner mellom el-nettet og jernbanen,
overføringsledninger samt autotransformatorer langs jernbanen.

3.2
3.2.1

VIRKEMIDLER
ORGANISERING AV MILJØARBEIDET

ANSVAR
Hensynet til ytre miljø er et linjeansvar, sidestilt med teknikk, økonomi og sikkerhet. Dette innebærer at ledere
på alle nivåer har ansvar for å følge opp mål som er satt av hensyn til ytre miljø, blant annet gjennom å sørge
for riktig kompetanse og tilstrekkelige økonomiske midler.
15

Følgende fordeling og ansvar er gitt av Jernbaneverkets styringsdokument for miljø :
Prosjekteier har overordnet ansvar for prosjektet og er ansvarlig for å sikre at Jernbaneverkets miljøkrav
videreføres til utførende (rådgivere og entreprenører) gjennom prosjektbestillingen.
Prosjektleder er øverste ansvarlig for miljø i prosjektet, og har et særlig ansvarlig blant annet for å sikre at
gjeldende miljøkrav inkluderes i prosjektets styringssystem.
Miljøkoordinator er ansvarlig for å koordinere miljøarbeidet og være kontaktpunkt for miljø i prosjektet.
Miljøkoordinator er en rolle som kan tillegges miljørådgiver i prosjektet.
Miljørådgiver(-e) er person(-er) med relevant og dokumentert miljøkompetanse, som bistår prosjektleder.
Miljøfaglige eksperter/fagrådgivere kan ved behov utpekes for prioriterte tema.
Alle medarbeidere har et selvstendig ansvar for at miljøkrav følges.

15

STY-603046 fra 01.04.2014
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ROLLER OG OPPLÆRING
Prosjektansvarlig skal sikre at alle prosjektets medarbeidere forstår sin rolle og sitt ansvar for forholdet til
omgivelsene. Alle ledere i prosjektet og alt relevant personell skal bli gitt egnet opplæring i de miljømålene og
de tiltak som gjelder for prosjektet.
AVVIK OG KORRIGERENDE TILTAK
Avviksregistrering skal gjøres i Synergi iht. prosessen “Avvikshåndtering”. Det skal registreres både system- og
prestasjonsavvik og uønskede hendelser, inkludert nestenuhell.
BEREDSKAPSPLAN
Jernbaneverket har en overordnet beredskapsplan knyttet til sikkerhetshåndboken, som inkluderer akutt
forurensing i forbindelse med jernbanehendelser i og ved Jernbaneverkets infrastruktur.
Følgende legges til grunn fra Jernbaneverkets instruks for miljøstyring:




3.2.2

Ved aktiviteter som innebærer høy miljørisiko skal det etableres beredskap for å forhindre uønskede
miljøhendelser.
Dersom det identifiseres høy risiko for akuttutslipp for områder som ikke dekkes av
sikkerhetshåndboken, skal det etableres egen, lokal beredskap.
Dersom det identifiseres behov for lokal beredskap, som f.eks. innføring av en barriere for
utslippskontroll, skal nødvendige tiltak iverksettes så raskt som mulig og instrukser oppdateres.
FORHOLDET TIL ALLMENHETEN OG MYNDIGHETER

INFORMASJON
Alle virksomheter har en lovfestet plikt til å ha kunnskap om miljøforhold, og allmennheten har tilsvarende
rett til å få utlevert denne miljøinformasjonen. Dette følger av lov om rett til miljøinformasjon Iht.
miljøinformasjonsloven skal Jernbaneverket, som offentlig virksomhet, i utgangspunktet besvare
miljøhenvendelser snarest mulig, og innen femten dager etter at kravet er mottatt.
Prosjektet ikke kommer inn under plan- og bygningsloven med tilhørende krav til medvirkning. Det er derimot
viktig for Jernbaneverket som en stor samfunnsaktør å involvere berørte og å informere om prosjektet både i
planfase og i utbyggingsfase.
Det er også viktig å gi god informasjon om aktiviteter i prosjektet for å styrke og opprettholde bevisstheten
rundt elektrifisering av jernbane som miljøprosjekt.
Som en del av prosjektet, utarbeider Jernbaneverket en kommunikasjonstrategi og et profileringsdesign som
skal følge prosjektet i alle faser.
HENVENDELSER OG KLAGER
For å kunne vurdere vesentlighet av miljøaspekter, samt for å kunne ivareta Jernbaneverkets mål om kvalitet i
leveranser og tjenester, er det viktig å fange opp miljørettede henvendelser og klager fra kunder og andre
interessenter.
16

Henvendelser og klager fra publikum vedrørende miljøsaker skal registreres .

16

STY-603046 gyldig fra 1.4.2014 side 18.
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TILLATELSER FRA OFFENTLIGE MYNDIGHETER
Tillatelser kartlegges så tidlig som mulig i prosjekteringen. Aktuelle myndigheter er blant annet Norges
Vassdrags- og energidirektorat (konsesjon), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB),
Fylkesmannen, fylkeskommunene og kommunene.
MILJØRAPPORTERING
Miljørapportering skal inngå som del av rapporteringen fra entreprenør(er) i prosjektet.
Rapporteringsrutiner for aktuelle parametre bli konkretisert i miljøoppfølgingsplanen for anleggsfasen, og vil
være grunnlag for Jernbanverkets miljørapportering.

3.2.3

STYRING AV ENTREPRENØRER OG RÅDGIVERES VIRKSOMHET

Det stilles krav til miljøkompetanse og miljøstyringssystem hos rådgivere, entreprenører, leverandører og
underleverandører. Krav til miljøstyring skal være i tråd med standarden ISO 14001 eller tilsvarende.
Kravene konkretiseres i de ulike konkurransegrunnlagene for videre arbeid med prosjektet.
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4 Beskrivelse av tiltaket
Dette kapittelet beskriver formålet, geografisk plassering med delstrekninger og delområder, beskrivelse av
elementene i elektrifiserinen samt grensesnitt til andre prosjekter. Kapittelet er i stor grad hentet fra
17
Hovedplan for elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen .

4.1

GEOGRAFISK PLASSERING

Strekningene ligger i Nord- og Sør-Trøndelag fylker, og strekker seg gjennom åtte kommuner: Trondheim,
Malvik, Stjørdal, Meråker, Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer.
Total lengde på banestrekningene er 203,9 km.

Figur 4-1 Geografisk plassering av banestrekningene, Trønderbanen Trondheim - Steinkjer i gult, Meråkerbanen Hell- Storlien i rødt

17

Doknr IUP-00-A-03610, Rev 03A
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Tiltaksområdet er inndelt i delstrekninger utfra følgende forhold:




Etappevis utbygging av elektrifiseringen.
Forekomst av lange tunneler
Koordinering og sammenheng med andre planlagte infrastrukturtiltak på banestrekningene slik som;
planlegging av dobbeltspor Trondheim – Stjørdal, traseutredning Stjørdal – Åsen og oppgradering av
Meråkerbanen.

Tabell 2 Delstrekninger.

Strekning

Kommune(r)

Stavne - Lerkendal – Leangen (4,8 km)
Stavne (N og S tilsving) – Lerkendal

Trondheim

Lerkendal – Leangen (Tyholttunellen)

Trondheim

Trondheim S – Hell (31,8 km)
Trondheim S – Leangen

Trondheim

Leangen – Hommelvik

Trondheim og Malvik

Hommelvik – Hell (Gevingåstunellen)

Malvik og Stjørdal

Hell – Steinkjer (93,6 km)
Hell – Stjørdal

Stjørdal

Stjørdal – Åsen

Stjørdal

Åsen – Levanger

Stjørdal og Levanger

Levanger – Verdal

Levanger og Verdal

Verdal - Steinkjer

Verdal, Inderøy og Steinkjer

Hell – Storlien (73,7 km)
Hell - Storlien

Stjørdal og Meråker
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ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

KONTAKTLEDNINGSANLEGG
Kontaktledningsanlegget består av master for hver 55-65 m på betongfundamenter ca. 3,5 m fra spormidt,
utliggere, bæreline, hengetråder og kontakttråd.
I kurver, ved broer, sporavgreininger og på stasjoner plasseres mastene tettere.

Figur 4-2 Kontaktledningsanlegg med elementer ("Slik fungerer Jernbanen", 2011)

Gitt en snittlengde på 60 m mellom stolpene på Trønderbanen og 55 m på Meråkerbanen gir det følgende
antall stolper på de tre delstrekningene.

Tabell 3 Antall kontaktledningsstolper pr delstrekning

Delstrekning

Antall kontaktledningsstolper

Stavne – Lerkendal - Leangen

80

Trondheim S - Hell

530

Hell - Steinkjer

1560

Hell - Storlien

1340

I tillegg kommer åk og ekstra stolper på stasjonsområdene avhengig av hvor mange spor som elektrifiseres.
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AUTOTRANSFORMATORER
Autotransformatorer settes opp langs sporet i gjennomsnitt hver 10 km. Disse krever kvadratiske areal på
omlag 15m x 15m.
Tabell 4 Antall autotransformatorer pr delstrekning

Delstrekning

Antall autotransformatorer

Stavne – Lerkendal - Leangen

1

Trondheim S - Hell

3-4

Hell - Steinkjer

9-10

Hell - Storlien

7-8

På svensk side må det bygges AT-system fra Duved og opp til Riksgrensen ved Storlien. Det svenske
banestrømforsyningssystemet sammenkobles med det norske fra Hell til Storlien. Det blir en forhandlingssak
mellom Trafikverket og Jernbaneverket hvordan dette skal gjennomføres og finansieres.

OMFORMERSTASJONER
Det skal etableres to nye omformerstasjoner; en på Eidum i Stjørdal og en på Heggesenget i Steinkjer i
forbindelse med elektrifisering av banestrekningene. Foreslått loakalisering er vist på kartene nedenfor.

Figur 4-3 Foreslått plassering av omformerstasjon på Eidum, Stjørdal.
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Figur 4-4 Foreslått plassering av omformerstasjon på Heggesenget, Steinkjer.

En omformerstasjon er et anlegg som forsyner jernbanen med kjørestrøm. Hensikten med anlegget er å
omforme frekvens fra 50 hz til 16 2/3 hz og spenning fra 132 til 15/30 kV. Den består normalt av en
bygningskonstruksjon med tilhørende teknisk utstyr, nødvendige bi-anlegg, mindre utendørs koblingsanlegg.
Det er utarbeidet en overordnet lokaliseringsrapport (herunder kartlegging av miljøforhold og vurdering av
forventende konsekvenser for miljø/samfunn).
Etablering av en omformerstasjon omfattes av energilovens bestemmelser, og er ikke regulerings- eller
søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Det fremkommer av plan- og bygningslovens § 1-3 om "Tiltak som
er unntatt fra loven", hvor det står; "For anlegg for overføring eller omforming av elektrisk energi som nevnt i
energiloven § 3-1 tredje ledd gjelder bare kapittel 2 og 14." Etablering av omformerstasjon er
18
konsesjonspliktig, jf. energilovens § 3.1.

18

Jernbaneverket Bane Energi: Nye omformerstasjoner, Steinkjer- og Stjørdalsområdet
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NØDVENDIGE PROFILUTVIDELSER

Det vil være behov for profilutvidelser for overgangsbroer, tunneler, fjellskjæringer og jernbanebroer ved
elektrifisering av banestrekningene. Nødvendige tiltak i forbindelse med dette tar utgangspunkt i de relativt
detaljerte vurderingene som ble gjort i forbindelse med hovedplanarbeidet midt på 1990-tallet, og er
oppdatert i henhold til endringer i infrastrukturen fram til i dag.
OVERGANGSBROER
Ved elektrifisering av banestrekningene blir de fleste overgangsbroene for lave til å gi rom for
kontaktledningsanlegget.

Figur 4-5: Eksempel på overgangsbro som må heves. NB 80,4 - Nossum bru (fv 122) i Levanger kommune – Fri høyde 5,73 m. (JBV
Målevognsbilder 2011)

Tabell 5 gir oversikt over hvor mange overgangsbroer det totalt er på delstrekningene, samt hvor mange av
disse det er behov for å gjøre tiltak på. Tiltakene kan være oppjekking av broa med skjøting av
understøttingen, senking av sporet eller bygging av ny bro.
Detaljer om nødvendige tiltak på den enkelte overgangsbro framgår av vedlegg til Hovedplanen for
elektrifisering.
På den øvre del av Meråkerbanen er et potensiale for å sanere overgangsbroer.
Tabell 5 Antall overgangsbruer delstrekningsvis - Totalt og med tiltaksbehov (JBV Hovedplan 1995)

Antall overgangsbroer totalt

Antall overgangsbroer med
behov for tiltak

Stavne – Lerkendal - Leangen

1

1

Trondheim S - Hell

10

7

Hell - Steinkjer

31

27

Hell - Storlien

23

23

Delstrekning
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TUNNELER
Det er to lange tunneler på strekningene; Gevingåsen jernbanetunnel (Hommelvik – Hell) og Tyholttunnelen
(Lerkendal – Leangen). Gevinåsentunnelen er forberedt for elektrifisering.
De fleste andre tunnelene på strekningene har for lite tverrsnitt til å gi rom for kontaktledningsanlegg.

Figur 4-6: Eksempel på tunnel som må utvides. MB 73,2- Gudå i Meråker kommune. (JBV Målevognsbilder 2011)

Tabell 6 gir oversikt over hvor mange tunneler det totalt er på delstrekningene, samt hvor mange av disse det
er behov for å gjøre tiltak på. Tiltaket er i stor grad “strossing” for å utvide tverrsnittet i tunnelene eller bruk av
"strømskinner" som kontaktledningsanlegg.
Detaljer om nødvendige tiltak på den enkelte tunnel framgår av vedlegg til Hovedplanen for elektrifisering.
Tabell 6 Antall tunneler delstrekningsvis - Totalt og med tiltaksbehov (JBV Hovedplan 1995)

Antall tunneler totalt

Antall tunneler med behov for
tiltak

Stavne – Lerkendal - Leangen

2

2

Trondheim S - Hell

1

0

Hell - Steinkjer

4

3

Hell - Storlien

1

1

Delstrekning
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FJELLSKJÆRINGER
Det kan være nødvendig å utvide profilet i noen av dagens fjellskjæringer på banestrekningene for å få plass til
kontaktledningsanlegg.

Figur 4-7: Eksempel på fjellskjæringer som er vurdert utvidet. NB 4,6-4,8 Trondheim kommune. (JBV Målevognsbilder 2011)

Tabell 7 gir oversikt over hvor mange km fjellskjæring det totalt er på delstrekningene, samt hvor mange km
av disse det er behov for å gjøre tiltak på.
Tabell 7 Antall fjellskjæringer delstrekningsvis - Totalt og med tiltaksbehov (JBV Hovedplan 1995)

Antall km fjellskjæring totalt

Antall km fjellskjæring med behov for
tiltak

0

0

Trondheim S - Hell

6,5

0

Hell - Steinkjer

10,6

0

Hell - Storlien

13,8

0

Delstrekning
Stavne – Lerkendal - Leangen

Det er ikke nødvendig å utvide profilet i dagens fjellskjæringer for å få plass til KL-anlegget. Der det ikke er
plass til KL-master i profilet vil det være rimeligere å tilpasse anlegget til skjæringene enn omvendt.
Dette innebærer at det stedvis må benyttes kortere master montert på toppen av lave skjæringer eller master
montert oppe i veggen på større skjæringer. Det kan også bli aktuelt å feste utliggerne direkte på
skjæringsveggen, tilsvarende som for tunneler.

MILJØPROGRAM ELEKTRIFISERING AV TRØNDER- OG MERÅKERBANEN | 31

Trønder – og Meråkerbanen
Elektrifisering

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

Miljøprogram

32 av 81
ETM-00-A-00004
00A
30.06.2014

JERNBANEBRUER
Det er ikke nødvendig å utvide profilet på dagens jernbanebroer på banestrekningene for å få plass til KLmaster.
Tabell 8 gir oversikt over hvor mange jernbanebroer det totalt er på delstrekningene, samt hvor mange av
disse det er behov for å gjøre tiltak på. Tiltak i denne sammenheng er kostnader for å feste KL-master på broer
som er lengre enn 45 m.
De lengste jernbanebroene på delstrekningene er Verdalselva bro (210 m), Stavne bro (186 m) og Stjørdalselva
bro (179 m).

Figur 4-8: NB 95,6 – Verdalselva bro i Verdal kommune – 220 m lang. (JBV Målevognsbilder2011)

Detaljer om nødvendige tiltak på den enkelte jernbanebro framgår av vedlegg til hovedplanen for
elektrifisering.
Tabell 8 Antall jernbanebruer delstrekningsvis - Totalt og med tiltaksbehov (JBV Hovedplan 1995)

Antall jernbanebroer totalt

Antall jernbanebroer med behov
for tiltak

Stavne – Lerkendal - Leangen

10

1

Trondheim S - Hell

38

2

Hell - Steinkjer

49

6

Hell - Storlien

62

2

Delstrekning

4.4

MODIFISERING AV SIGNALANLEGGENE

Elektrifisering av dagens banestrekninger gjør at signalanleggene må modifiseres på deler av strekningene.
På strekningen Hell – Storlien etableres det sikringsanlegg på to stasjoner, Gudå og Kopperå.
Nord for innkjørhovedsignal B på Leangen stasjon ivaretas togdeteksjon i dag av likestrømssporfelt, noe som
ikke kan benyttes på elektrifisert strekning. I henhold til Jernbaneverkets strategiske rammeverk for
togdeteksjon skal akseltellere installeres ved nybygging og som fornyelse av togdeteksjonssystem.
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Akseltellere har mange fordeler sammenliknet med konvensjonelle sporfeltsystemer. Hovedsakelig har disse
høyere oppetider, lavere driftskostnader og definert sikkerhetsnivå.
I Jernbaneverkets implementeringsplan for den landsomfattende moderniseringen av signalanleggene på
jernbanenettet basert på det felleseuropeiske systemet ERTMS, skal Trønderbanen og Meråkerbane være
ferdige i 2023.

4.5

ANDRE FORUTSETNINGER

PLANOVERGANGER
Elektrisk drift på banestrekninger vil gjøre det mulig å redusere kjøretiden noe ved raskere akselerasjon og
dermed høyere gjennomsnittshastighet. Hastigheten kan i noen tilfeller økes ytterligere dersom
hastighetsbegrensende planoverganger fjernes eller utbedres.
Planoverganger som blir hastighetsreduserende element (flaskehals) etter elektrifiseringen planlegges sanert
ut fra en samlet vurdering av hastighetsgevinst for togene, trafikkmengde på vegen og kostnaden ved tiltaket.
VEGETASJONSFRI KORRIDOR
Høy vegetasjon i jernbanens umiddelbare nærhet utgjør en risikofaktor ut fra hensynet drift og sikkerhet når
jernbanen elektrifiseres. 17 m til hver side av spormidt skal det derfor ikke stå trær som vil kunne skade
kontaktledningen dersom de faller mot sporet.
MODERNISERING AV INFRASTRUKTUR MERÅKERBANEN
For å få full effekt av elektrifiseringen på strekningen Hell – Storlien er det bl.a. nødvendig å forsterke
baneinfrastrukturen slik at like tunge tog kan trafikere på norsk som på svensk side av grensen (øke tillatt
aksellast). Arbeidet med dette inngår ikke i elektrifiseringsprosjektet, men planlegges gjennomført samtidig.
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Del 2: Miljøtema
Miljømal, krav og tiltak
Føringer
Hovedutfordringer

Miljø
Omgivelsene for en organisasjons virksomhet, inklusive luft, vann, jord, naturressurser, planteliv, dyreliv og
mennesker, og deres innbyrdes forbindelse.
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5 Innledning
Del 2 av miljøprogrammet beskriver de ulike miljøtemaene med tilhørende mål og tiltak. Mål og tiltak ligger
også vedlagt som matrise.

5.1

JERNBANENS MILJØANSVAR

Jernbane er i utgangspunktet en areal- og energieffektiv transportform, med marginale bidrag til forurensende
utslipp. Likevel kan Jernbaneverkets virksomhet føre til betydelig miljøpåvirkning gjennom utbygging, drift og
vedlikehold av jernbanenettet.
Jernbaneverkets miljøansvar defineres ut i fra miljørisiko og omfang, samfunnets oppmerksomhet og ikke
minst miljøregelverket og overordnede miljøpolitiske føringer. I tråd med kjerneprosesser og aktiviteter har de
divisjonene ulike hovedutfordringer når det gjelder miljø.

5.2

AVGRENSNING AV MILJØTEMA

Temaene i miljøprogrammet er basert på lovkrav samt miljøaspekter som dels Jernbaneverket og dels andre
samfunnsinteressenter mener er viktige i forbindelse med elektrifisering av eksisterende
19
jernbanestrekninger .
20

I NS 3466 stilles det krav om at virkninger på naturmangfold, forurensning og ressursbruk som minimum
skal være med i miljøprogram.
Naturmangfold skal omfatte både arealinngrep, hensyn til verdifulle arter samt lokalklima
Forurensning skal omfatte utslipp til luft, vann og grunn, støy og vibrasjoner, stråling og temperatur
Ressursbruk skal omfatte energibruk, vannbruk, materialbruk, helse- og miljøfarlige stoffer samt
avfallsminimering
Temaene er delt opp ut fra hva som naturlig hører sammen med utgangspunkt i lovkrav og mål, og
synliggjøring av spesielt viktige tema i dette prosjektet. Elektrifisering av jernbane er et miljøprosjekt, og
reduserte klimagassutslipp fremheves derfor spesielt

5.3

MILJØTEMAKART

Som faktagrunnlag for miljøprogrammet er det utarbeidet kart i målestokk 1:20 000 / 1:50 000 med følgende
21
miljøtema :
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
J.
K.

19
20
21

Flomfare
Arealbruk
Kulturlandskap og strandsone
Rovdyr (1:500 000)
Naturverdier
Truede og sårbare arter
Viltområder
Overflatevann
Kulturminner og kulturmiljø
Friluftsliv
Steinsprang og kvikkleire

Se også kapittel 1 om definisjon på miljø
NS 3466 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for BAE-næringen
Se Vedlegg 1 til miljøprogrammet
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Kartene, som bruker informasjon fra mange ulike kilder, er hentet fra GisLink karttjeneste (Sør-Trøndelag og
Møre og Romsdal fylker. De er ajour pr. 28.05.2014. Kartene er laget basert på temadatagrunnlag som kan
være mangelfulle, eller ikke nøyaktige nok for detalprosjektering. Kartene kan brukes som utgangspunkt, men
må oppdateres i samråd med ansvarlige myndigheter.

5.4

OPPBYGGING AV DEL 2

Klima og materialvalg og energibruk presenteres først. Disse er spesielt viktige ut fra miljøperspektivet i
prosjektet, med særlig vekt på klimagassutslipp, klimatilpasning og miljøbudsjett.
Deretter presenteres naturmangfold, landskap og visuelt miljø, naturressurser, kulturmiljø, nærmiljø og
friluftsliv samt grunnforhold. Flere av disse er tema med krav til kartlegging i forkant som vil gi føringer for
detaljplanleggingen og prosjekteringen.
Kapittel 14 - 17 er miljøtema spesielt relevante for anleggsfasen; utslipp til jord, luft og vann, støy og
vibrasjoner, elektromagnetisme og avfallshåndtering.
Til slutt i del 2 er en oversikt over revisjon av miljømål. Miljøprogrammet skal følge prosjektet gjennom hele
levetiden, og der ny informasjon, endring av behov eller andre forhold kan gjøre det nødvendig å endre eller
presisere mål.
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6 Klima
Klima kan defineres som forventet vær eller et typisk værmønster på et sted over en lang periode.
Ekstremvær hører inn under klima. Ekstremvær er vær som medfører fare for liv og verdier, og kan gjelde sterk
22
vind, storenedbørsmengder (flomfare), høy vannstand (stormflo/høye bølger) eller stor snøskredfare .
Klimaendringer er endringer i forventet klima.

6.1

KLIMA I ENDRING – ÅRSAK OG KONSEKVENSER

Forskning viser at det globale klimaet er i endring. For å unngå endringene, må utslipp av klimagasser
reduseres. FNs rammekonvensjon om klimaendringer (Klimakonvensjonen) danner rammen for det
internasjonale klimaarbeidet, hvor den overordnede målsesttingen er å redusere utslipp av klimagasser slik at
farlige, menneskeskapte klimaendringer unngås. Meld. St. 33 Klimatilpasning i Norge følger opp dette målet.
Selv om klimagassutslippene reduseres betydelig og atmosfærens innhold av klimagasser stabiliseres på
23
dagens nivå, forventes klimaendringer fremover . For Norge forventes det at endringene vil gi varmere og
våtere vær, med mindre snø, mer nedbør og høyere frekvens av ekstremvær.
Konsekvensene av klima kan deles inn i virkning:


Konsekvenser tiltaket har for klimaendringer (utslipp og energibruk).



Konsevekvenser av klimaendringer for tiltaket (klimatilpasning)

Målsetningene og krav for disse to temaene er i miljøprogrammet er i utgangspunktet uavhengig av
hverandre, men faller begge inn under betegnelsen klima.
Elektrifisering som klimatiltak handler om reduksjon av klimagassutslipp fra transport, både ved reduksjon av
utslipp fra jernbane i anleggs- og driftfase, og om jernbane som miljøvennlig alternativ for gods- og
persontrafikk. Klimatilpasning av banestrekningene handler i dette prosjektet om naturgitte tema som vil
kunne påvirke tiltaket i en sånn grad at det er nødvendig å inkludere klimatilpasning i prosjekteringen av
24
tiltaket .

Tabell 9 Klimamål for elektrifiseringen

Klimamål for elektrifiseringen:


Tilrettelegge baneinfrastrukturen slik at klimagassutslipp (CO2) fra togtrafikken kan
reduseres med 25-30%



Tilrettelegge for at mer av togtrafikken kan bruke fornybare energikilder



Redusere energiforbruket i togframføringen med 40-75%



Utforme og dimensjonere de elektrifiserte banestrekningene slik at de tåler framtidens
klimapåvirkning

22

Store Norske Leksikon http://snl.no/ekstremvær
Miljøstatus http://www.miljostatus.no/Globale-klimaendringer/
24
I henhold til krav om klimatilpasning i planlegging og prosjektering. Se også eksempel fra BaneDanmark, hvor klimasikring var eget
fagnotat ved bla elektrifisering av Esbjerg – Lunderskov.
23
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ELEKTRIFISERING SOM KLIMATILTAK

Jernbane er en av de mest energieffektive transportformer som finnes. Elektriske tog er dessuten det eneste
25
transportmiddelet som frakter folk og gods over lengre avstander uten direkte utslipp av klimagasser .
Klimagassutslippene fra jernbanedriften stammer i all hovedsak fra forbrenning av diesel på ikke-elektrifiserte
banestrekninger. Elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen er anslått å gi 12.300 tonn CO226
ekvivalenter per år i reduserte utslipp fra jernbanen .
Utbygging av all jernbaneinfrastrukturer energikrevende og medfører direkte og indirekte klimagassutslipp.
Direkte utslipp er hovedsakelig forbundet med utslipp fra anleggsmaskiner og -transport. De indirekte
klimagassutslippene vil oftest være større enn de direkte og stammer i hovedsak fra produksjonsutslipp fra
materialer. Miljøbudsjettet for elektrifiseringen av banestrekningene summerer opp en antatt klimapåvirkning
for bygge- og vedlikeholdsarbeidene til om lag 25.000 tonn CO2-ekvivalenter.
I et livsløpsperspektiv vil direkte og indirekte utslipp av klimagasser i utbyggingsfasen legges inn som en
“utgift” i klimaregnskapet. Av den grunn vil ikke prosjektet gi noen netto klimagevinst før denne “gjelden” er
tilbakebetalt gjennom lavere utslipp når de elektriske togene begynner å trafikere strekningene. Det vil gå om
lag 2 år før de årlige reduksjonene og de økte utslippene balanserer hverandre og tiltaket er klimagassnøytralt.
I resten av levetiden på f.eks 40 år, vil togtrafikken på elektrifiserte banestrekningene være en stor bidragsyter
til reduserte klimagassutslipp fra transport på strekningene.
Tiltak for at elektrifiseringen skal bidra til minst mulig negative endringer i klima følges opp i miljøregnskapet,
med tilhørende krav til materialvalg og energibruk. Størst positiv effekt vil tiltak ift. følgende materialer ha:




25
26
27

Stål til transformatorer og kontaktledningsmaster
Armert betong til mastefundamenter
27
Tilvirkning av posiv og negativ ledere

http://www.jernbaneverket.no/no/Jernbanen/Miljo/Miljopavirkning/Klima/
Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023
Grønne spor i Trøndelag - Miljøbudsjett – Livsløpsanalyse for etablering av infrastruktur. JBV 2014. ETM-00-A-00003
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KLIMATILPASNING AV TRØNDERBANEN OG MERÅKERBANEN

Fra stortingsmeldingen Klimatilpasning i Norge:
"Landtransport som veg og jernbane har store utfordringer når det gjelder etterslep av vedlikehold,
utfordringer som vil forsterkes av klimaendringene. Landtransporten har de siste årene vært utsatt for flomog skredhendelser som har fått til dels store konsekvenser for transportnettet. Konsekvensene av slike
hendelser viser at veg og jernbane er sårbare i dagens klima og vil være sårbare for framtidas klimaendringer.
Større nedbørsmengder vil innebære økt belastning på dreneringssystemene. Økt risiko for flom og skred
utgjør en fare for trafikksikkerheten, kan øke avbruddsfrekvensen og vil føre til betydelig økt slitasje på både
veg og jernbane. Havnivåstigning og stormflo kan skape problemer med bølgeerosjon og overskylling som kan
medføre erosjonsskader og trafikkstans. Dette kan gi større risiko for vanninnstrømming i undersjøiske
28 29
tunneler og utsette vegfyllinger og brofundamenter for større påkjenninger og erosjon."

Figur 6-1 Klimaendringer gjør det nødvendig for Jernbaneverket å forsterke sporets underbygning på utsatte steder. Her fra raset
på Lønsdal på Nordlandsbanen i 2010. Foto: Eivind Hegbom/ Jernbaneverket.no

Geografien langs Trønder- og Meråkerbanen gjør at det er flere utfordringer knyttet til endring i klima på ulike
strekninger av banen. Deler av banen går svært nær kystlinja i Trondheimsfjorden, og er potensielt utsatt blant
annet for havnivåstigning, springflo, saltvannskorrosjon og utvasking av banen. Deler av Meråkerbanen ligger i
flomsonen til Stjørdalselva, og langs hele strekningene er det betydelig antall elve- og bekkeløp som krysser
jernbanen. Strekningen har også utfordringer knyttet til ras og skred, både med tanke på utvasking av
overbygning, og skred som kan blokkere jernbanen.

28

Meld. St. 33 (2012–2013) Klimatilpasning i Norge kapittel 4.3
Transportsektoren ved Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen utarbeidet i 2007 dokumentet "Virkninger av
klimaendringer for transportsektoren", hvor klimafaktorer ble analysert.
29
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INNSPILL
30
Følgende er innspill i stikkordsform fra kreativ fase i prosjektet ift klimatilpasning:
 Problem med nærhet til saltvann med tanke på tekniske valg / korrosjon
 Sikre at trær og høye gjenstander ikke river ned kjøreledninger og blokkerer spor.
 Dimensjonering av master og kjøreledning for å tåle ekstreme vindkast
 Sikre banen mot oversvømmelse som følge av flom eller havnivåstigning
o Flombasseng.
o Stikkrenner.
o Alternative flomveier for vann
KLIMATILPASNING I LOVER OG RETNINGSLINJER
Føringer for samferdsel og klimatilpasning er gitt i




Meld. St. 33 (2012-2013) Klimatilpasning i Norge
Meld. st. 21 (2011-2012) Klimameldingen
Nasjonal Transportplan 2014-2023 kap 1.2

For flom, herunder overvann, og skred er følgende lover og retningslinjer vesentlige:
Plan- og bygningsloven skal sikre at det i arealplaner og i forbindelse med byggetiltak tas tilstrekkelig hensyn til
håndtering av økte mengder overvann.
31

Byggteknisk forskrift (TEK 10) under plan- og bygningsloven stiller krav til at byggverk skal plasseres,
prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra
naturpåkjenninger. Tiltak skal prosjekteres og utføres slik at byggverk, byggegrunn og tilstøtende terreng ikke
utsettes for fare for skade eller vesentlig ulempe som følge av tiltaket. TEK 10 har krav til sikkerhet mot flom,
stormflo og skred.
32

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) har regler om vannets løp i vassdrag og infiltrasjon i
grunnen. Vannressursloven § 7 annet ledd sier at utbygging og annen grunnutnytting bør fortrinnsvis skje slik
at nedbøren fortsatt kan få avløp gjennom infiltrasjon i grunnen.
NVEs retningslinjer nr 2/2011 "Flaum- og skredfare i arealplanar" med tilhørende vedlegg følger krav i plan- og
bygningsloven og TEK10, og gir retningslinjer for hvordan disse farene kan håndteres i planlegging.
KLIMATILPASNINGSKRAV TIL ANLEGGET
Konkrete tiltak for å tilpasse de elektrifiserte banestrekningene til fremtidige klimaendringer utarbeides i
miljøoppfølgingsplan. Eksempler på tiltak er:




Anlegget skal være dimensjonert for å tåle fremtidige klimaendringer
Avvannings- og drenssystem skal være funksjonsdyktig under aktuelle vær- og klimaforhold året
33
gjennom, og i hele anleggets levetid .
Servitutt/erverv på naboeiendommer for å sikre at trær og høye gjenstander ikke river ned
kjøreledninger og blokkerer spor.

30

Grønne spor i Trøndelag – Rapport fra kreativt ideverksted. JBV 2013. IUP-00-A-04973
FOR-2010-03-26-489 Byggteknisk forskrift
32
LOV-2000-11-24-82 Vannressursloven
33
Dimensjonering, se Statens vegvesen håndbok 018, figur 403.1
31
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7 Materialvalg og energibruk

Figur 6-1 Elektrifisering av eksisterende banestrekning tilfører mange nye elementer som master,
kontaktledningsanlegg, transformatorer og omformerstasjoner. Foto: Jernbaneverket

7.1

DEFINISJON

Temaet omfatter alle typer materialer som skal, eller ikke skal, brukes i prosjektet. Dette gjelder eksempelvis
for materialer i master, bruer, tunneler, omformerstasjoner, kjemikalier. Andre materialer som f.eks. tropisk
tømmer, kvikksølv, PCB, skal ikke brukes pga negativ miljøpåvirkning..

7.2

MILJØMÅL, KRAV OG TILTAK

MÅL FOR FERDIG ELEKTRIFISERTE BANER
 Prosjektet skal bygges med innsatsfaktorer - materialer og energi - som etter en helhetlig vurdering av
miljø, kvalitet og sikkerhet gir lavest mulig negativ miljøpåvirkning gjennom hele prosjektets livsløp
 Tilrettelegge for at mer av togtrafikken kan bruke fornybare energikilder
 Redusere energiforbruket i togframføringen med 40-75%
MÅL FOR ANLEGGSFASE
 Prosjektet skal bygges med innsatsfaktorer - materialer og energi - som etter en helhetlig vurdering av
miljø, kvalitet og sikkerhet gir lavest mulig negativ miljøpåvirkning gjennom hele prosjektets livsløp
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INNSPILL
34
Målformuleringene har bl.a. tatt utgangspunkt i følgende innspill fra kreativ fase i arbeidet samt møter
myndigheter og miljøorganisasjoner:






Redusere klimagassutslipp både i drifts- og anleggsfasen
Sette målbare miljøkrav til entreprenører
Noen moderne tog (f.eks. NSBs nye Flirt-togsett) krever mye elektrisk energi pr personkm
Utarbeide klimagassbudsjett og –regnskap som viser energi- og materialbruk
Konsekvens av elektrifiseringen kan være oppgradering av andre deler av baneinfrastrukturen for å få
bedre effekt av investeringene

De følgende to tabellene viser sammenhengen mellom mål, krav og tiltak for materialvalg og energibruk.
Tabell 10 Materialvalg og energibruk - Mål og krav / tiltak for ferdig elektrifiserte baner
Prosjektmål for ferdig anlegg
Prosjektkrav/ tiltak
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet
Tiltaket skal bygges med innsatsfaktorer - materialer
og energi - som etter en helhetlig vurdering av miljø,
kvalitet og sikkerhet gir lavest mulig negativ
miljøpåvirkning gjennom hele prosjektets livsløp

Miljøpåvirkning av valgte materialer og energi, skal beregnes, dokumenteres og
rapporteres i et livsløpsbasert Miljøbudsjett i hht Jernbaneverkets
metodeverktøy og rutiner.
Valg av innsatsfaktorer skal gjøres ut fra anbefalinger i miljøbudsjett.
Miljøbudsjettet skal benyttes som grunnlag for miljøkrav ved anskaffelsen.

Tilrettelegge for at mer av togtrafikken kan bruke
fornybare energikilder.

Redusere energiforbruket i togframføringen med 4075%

Tabell 11 Materialvalg og energibruk - Mål og krav / tiltak for anleggsfase
Prosjektmål
Prosjektkrav/ tiltak
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet
Prosjektet skal bygges med innsatsfaktorer materialer og energi - som etter en helhetlig
vurdering av miljø, kvalitet og sikkerhet gir lavest
mulig negativ miljøpåvirkning gjennom hele
prosjektets livsløp

Føre miljøregnskap underveis i anleggsperioden for å synliggjøre faktisk
miljøpåvirkning.
Miljøregnskapet skal bidra til at valg som tas også er begrunnet med
miljømessige hensyn.
Materialer med lavest mulig livssykluskostnad og høy gjenbruksverdi bør velges.
Innarbeide krav til materialvalg og energibruk i leverandørkontrakter.

34

Grønne spor i Trøndelag – Rapport fra kreativt ideverksted. JBV 2013. IUP-00-A-04973
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Lov om offentlige anskaffelser setter i § 6 krav til at offentlige oppdragsgivere under planleggingen av den
enkelte anskaffelse skal ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.
Plan og bygningslovens § 3-1 setter krav til at det i planer skal tas klimahensyn gjennom løsninger for
energiforsyning og transport.
36

Produktkontrolloven har til formål å forebygge at produkt medfører helseskade, eller miljøforstyrrelse og har
regler om substitusjonsplikt for produkt med innhold av kjemisk stoff som kan medføre virkning som
helseskade eller miljøforstyrrelse.
37

Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier angir stoffer klassifisert og merket som helseeller miljøskadelige. 30 av de mest helse- og miljøfarlige stoffene er plassert på prioritetslisten, som omfattes
av nasjonale målsettinger om utslippsreduksjoner og stans av utslipp.
Jernbaneverkets formingsveileder gir rammer for materialvalg i ulike typer konstruksjoner.

7.4

HOVEDUTFORDRINGER

Elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen beregnes å medføre miljøpåvirkning fra bygging, drift,
vedlikehold og avhending som følger:
Klima
(CO2-ekv.)

Forsuring (kg
SO2-ekv)

Ozonnedbryting
(kg CFC-ekv)

Fotokjemisk
smog
(kg eten-ekv)

Eutrofiering
(kg P-ekv)

Partikler
kg (PM10ekv)

Totalt

24 600 t

147 t

1,6 kg

88 t

30 t

62 t

Per km og år

1 610 kg

9,6 kg

0,1 g

5,8 kg

1,9 kg

4,1 kg

Tabell 12 Miljøbudsjett for elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen – Hovedresultater

Andelen klimagassutslipp som defineres som innenlands utslipp vil beregnes på et senere tidspunkt.
Menneskelig toksisitet i form av mengde 1,4-DB-ekvivalenter er utelatt grunnet antatt feil i modellgrunnlaget.
Miljøpåvirkning stammer fra bygging og vedlikehold av elektroteknisk anlegg, herunder omformerstasjoner,
autotransformatorsystem og kontaktledningsanlegg.
De viktigste bidragsyterne er tilvirking av kobber og stål til transformatorer i omformerstasjoner og
38
autotransformatorer, samt stål i master for kontaktledningsanlegget.

35

Lov 16 juli 1999 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser
Lov 11 juni 1976 nr 76 Produktkontrolloven
37
FOR-2002-07-16-1139
38
Grønne spor i Trøndelag - Miljøbudsjett – Livsløpsanalyse for etablering av infrastruktur. JBV 2014. ETM-00-A-00003
36
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VIDERE ARBEID

Tiltak på transformatorer i omformerstasjoner og autotransformatoranlegget fremstår som viktig for å
begrense miljøpåvirkningen fra anlegget i de fleste kategorier. Tiltak kan omfatte:



Optimalisering antall og plassering av autotransformatorer
Vurdere transformatorer som har mindre mengde kobber enn standard utførelse

Stål til master i kontaktledningsanlegget og fundamentene med armert betong er også viktig. Her kan tiltak
omfatte:





Maksimal tillatt avstand mellom master
Vurdere master med så lite stål som mulig
Master av andre materialer enn stål
Master av resirkulert stål

For profilutvidelser er det ikke kvantitativt grunnlag i denne studien for å peke på tiltak for å begrense
miljøpåvirkningen, men ut fra erfaring /6/ kan det generelt påpekes tiltak som:





Om mulig tilpasse de elektrotekniske elementene og dermed begrense omfanget av
profilutvidelser
Begrense behovet for stål og betong
Bruk av resirkulert stål i armering
Bruk av lavkarbonbetong ved anleggsarbeider om sommeren der det ikke behøves tilførsel av
varme

Arbeid ved overgangsbruene kan bli omfattende dersom nye bruer med mye armert betong må bygges, og
hvis inngrep i tilkomstveier og annet grunnarbeid blir omfattende
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8 Landskap og visuelt miljø

Figur 8-1 Jernbanen i landskapet: Jernbanen ligger lite synlig i landskapet, her ved Være mellom strandkant og landbruksområder (Foto: L.Taje,
Jernbaneverket 2012)

8.1

DEFINISJON

"Landskap" betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkningen fra og
39
samspillet mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer .
Landskap og visuelt miljø omfatter de visuelle kvalitetene i omgivelsene som jernbanen er en del av, alt fra
bylandskap via det åpne kulturlandskapet og til det mindre påvirkede naturlandskapet. Temaet omfatter de
visuelle forholdene knyttet til de ulike miljøtemaene, samt visuelle uttrykk i bygninger og tekniske anlegg.
Arealplan og erverv inngår i temaet.

8.2

MILJØMÅL, KRAV OG TILTAK

MÅL FOR FERDIG ELEKTRIFISERTE BANER
 Det skal etableres et godt visuelt miljø langs jernbanen, med helhetlig arkitektur, landskapstilpassing
og et ryddig jernbanenett.
 Utstyr og installasjoner skal være tilpasset landskapet, og plasseres på en slik måte at det i minst
mulig grad fremtrer som skjemmende.
MÅL FOR ANLEGGSPERIODEN
 Vegetasjon innenfor midlertidige anleggsområder, som er særlig viktig som landskapselement eller
utgjør viktige naturstrukturer, skal bevares
 Områder som blir berørt av tiltaket skal tilbakeføres og repareres slik at det fremstår som en del av
det naturlige landskapet
 Riggområdene skal være ryddige
 Midlertidige inngrep skal begrenses i tid og areal, og gjøres så skånsomt som mulig
 Områder nær anleggsvirksomhet skal sikres i anleggsperioden
39

Den europeiske landskapskonvensjonen, 2000
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INNSPILL
40
Målformuleringene har bl.a. tatt utgangspunkt i følgende innspill fra kreativ fase i arbeidet samt møter
myndigheter og miljøorganisasjoner:







Helhetlig utforming på broer, master, og omformerstasjoner med utarbeidelse av egen
arkitekturstrategi for banestrekningene
Se på grønne støyskjermer
Etablering og utforming av midlertidige anleggsområder
Behov for erverv og reguleringsplanlegging
Områder til massehåndtering og deponering
Barrierevirkninger i landskapet.

De følgende to tabellene viser sammenhengen mellom mål, krav og tiltak for landskap og visuelt miljø:
Tabell 13 Landskap og visuelt miljø – Mål og krav / tiltak for ferdig elektrifiserte baner
Prosjektmål for ferdig anlegg
Prosjektkrav/ tiltak
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet
Det skal etableres et godt visuelt miljø langs jernbanen,
med helhetlig arkitektur, landskapstilpassing og et ryddig
jernbanenett.

Det skal utvikles en helhetlig arkitekturstrategi for strekningene, som
virkemiddel for å skape gode, attraktive og stedstilpassede omgivelser langs
jernbanen.

Utstyr og installasjoner skal være tilpasset landskapet, og
plasseres på en slik måte at det i minst mulig grad
fremtrer som skjemmende.

Det skal utarbeides en overordnet formingsveileder for landskap for
strekningene.

Tabell 14 Landskap og visuelt miljø - Mål og krav / tiltak for anleggsfase
Prosjektmål for anleggsfase
Prosjektkrav/ tiltak
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet
Vegetasjon innenfor midlertidige anleggsområder, som er
særlig viktig som landskapselement eller utgjør viktige
naturstrukturer, skal bevares

Tiltak utarbeides i miljøoppfølgingsplan.

Områder som blir berørt av tiltaket skal tilbakeføres og
repareres slik at det fremstår som en del av det naturlige
landskapet

Tiltak utarbeides i miljøoppfølgingsplan.

Riggområdene skal være ryddige

Krav til etablering av riggplaner, med helhetlig utforming av riggområder.

Midlertidige inngrep skal begrenses i tid og areal, og gjøres
så skånsomt som mulig

Tiltak utarbeides i miljøoppfølgingsplan.
Krav til revegetering etter inngrep.

Områder nær anleggsvirksomhet skal sikres i
anleggsperioden

Kartlegge behov for områder som skal sikres, og vurdere nødvendig
inngjerding, skilting og sikring.

40

Marksikringsplan utarbeides med krav til sikring av eksisterende
vegetasjon.

Grønne spor i Trøndelag – Rapport fra kreativt ideverksted. JBV 2013. IUP-00-A-04973
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Plan- og bygningslovens formålsparagraf (§ 1-1) skal sikre at det blir tatt estetiske hensyn i utformning av
omgivelsene.
Offentlige dokumenter som underbygger dette:




St.meld. nr. 23 (2001 – 2002) Bedre miljø i byer og tettsteder
St.meld. nr. 29 (1996 – 1997) Regional planlegging og arealplanlegging
Meld. St. 26 (2012 – 20013) Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023
42

Landskapskonvensjonen stiller krav om sikring, vern og pleie av landskapstypene i Europa. Konvensjonen har
som formål å sikre representative hverdagslandskap og sjeldne nasjonallandskap, verne og pleie stedskarakter
og identitet, samt unngå å forringe rikdommen og mangfoldet av landskapstyper i Europa.
Nasjonal transportplan (2013-2014) legger også føringer for arkitektur for transportetatene i kapittel 12.9,
hvor "transportetatene vil bruke av arktitektur som virkemiddel for å skape omgivelser som oppleves som
attraktive, stedstilpassede og bærekraftige. For å sikre god arkitektonisk kvalitet og bærekraftige løsninger,
særlig i møte med økt vekst i byer og tettsteder og klimaendringer, utvikler transportetatene strategier for
arkitektonisk kvalitet. Her legges det vekt på miljøhensyn, livsløpstenking og tilpasning til eksisterende naturog kulturmiljøer".

8.4

HOVEDUTFORDRINGER

Banestrekningene strekker seg 20 mil, og går gjennom svært varierte landskap med blant annet tette bymiljø,
tettsteder, åpne kulturlandskap, landbruksområder og fjellområder. På flere deler av strekningen ligger
jernbanen skjult i landskapet idag, slik som vist i illustrasjonsbildet ( Figur 8-1 ).
Strekningen Trondheim – Steinkjer ligger innen landskapsregionen "Region 26. Jordbruksbygdene ved
43
Trondheimsfjorden ". I regionen finnes over store deler et sammenhengende dyrkingslandskap langs fjorden.
Fjorden gir en visuell helhet og er et sentralt element.
Elektrifisering av eksisterende banestrekninger innfører nye visuelle element (kontaktledning og stolper) i
landskapet banen går igjennom. Dette kan oppleves som visuelle hinder og påvirke opplevelsen av landskapet.
Det er nødvendig å gjøre utbedringer for broer, overganger og sideterreng. For å i størst mulig grad ivareta
landskapsbilde, og ivareta en god visuell opplevelse av jernbanen i landskapet, skal det utarbeides en
overordnet formingsveileder for landskap for prosjektet.
Elektrifiseringen krever først og fremst areal utover det Jernbaneverket i dag eier i forbindelse med de to
omformerstasjonene på Eidum og Steinkjer samt de 20-23 AT-transformatorene langs banestrekningene.
For å sikre at ikke trær eller andre elementer langs linjen kan rive ned kjøreledning eller andre installasjoner
kan det være aktuelt med erverv eller servitutter.

41

Lov 27 juni 2008 nr. 71 Plan- og bygningsloven
Den europeiske landskapskonvensjonen (20.10.2000)
43
Landskapsregioner i Norge –landskapsbeskrivelser NIJOS rapport 2/98
42
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VIDERE ARBEID

Det skal utvikles en helhetlig arkitekturstrategi for strekningene som virkemiddel for å skape god, attraktiv og
stedstilpasset arkitektur langs jernbanen.
Det skal utarbeides en overordnet formingsveileder for landskap for strekningene for å skape et helhetlig
visuelt miljø langs banen.
Ut over arkitekturstrategi og formingsveileder for landskap, utarbeides tiltak for landskap og visuelt miljø i
miljøoppfølgingsplan.
Som vedlegg til miljøoppfølingsplan skal det utarbeides en marksikringsplan som skal at verdifull vegetasjon og
kulturminner langs traseen ikke ødelegges eller påvirkes negativt i anleggs- og driftsfase.
Landskap og vegetasjonsområder må kartlegges i forkant av detaljprosjektering. Dette for å avdekke sårbare
områder, og utarbeidelse av marksikringsplan for å sikre enkelttrær og vegetasjonsområder i anleggsperioden.
Krav til landskap og visuelt miljø innarbeides i kontraktene med entreprenørene og følges opp av utbygger.
Aktuelle sanskjoner ved skade på spesielt viktige landskapselementer eller områder skal utarbeides.
Mulige anleggsområder må kartlegges, og ruter for transport må planlegges slik at den ikke kommer i konflikt
med andre virksomheter i områdene.
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9 Naturmangfold

Figur 8-1 Fættenelva i Levanger er et viktig bekkedrag som gyteområde for sjøørrett, og registreringer for regnbueørret.
og laks. Sørlig del av Vuddudalen er regnet som viktig naturtype, og hvor E6, Jernbanen og elva ligger svært nær
hverandre. Foto: I.Tillerbakk (2012)

9.1

DEFINISJON

Naturmangfold omfatter naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og
44
økologiske prosesser . Temaet omfatter alt fra enkeltarter, naturtyper og naturområder til det biologiske
mangfoldet i økosystemene.

9.2

MILJØMÅL, KRAV OG TILTAK

MÅL FOR FERDIG ELEKTRIFISERTE BANER
 Unngå inngrep i viktige naturområder og ivareta viktige økologiske funksjoner og sårbare arter
 Spredning av fremmede, skadelige arter skal unngås
 Bidra til reduksjon av dyrepåkjørsler
 Minimere konsekvenser for fugl
MÅL FOR ANLEGGSPERIODEN
 Redusere konsekvenser for vilt i anleggsfasen
 Vannkvaliteten i tilgrensende resipienter skal ikke forringes varig
 Sårbare områder og viktige økologiske funksjoner ved anleggsområdene skal sikres mot skade

44

Naturmangfoldlloven §1
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Målformuleringene har bl.a. tatt utgangspunkt i følgende innspill fra kreativ fase i arbeidet samt møter
myndigheter og miljøorganisasjoner:














Ta hensyn til vassdrag og våtmark
Kartlegginger av planter, dyr og andre naturverdier der kunnskap mangler
Unngå inngrep i verneområder og leveområder for rødlistearter og andre truede arter
Gjennomføre miljørisikovurderinger
Rigg/anleggsområder kan også påvirke naturmangfoldet
Ta hensyn til viltinteressene ved vegetasjonsrydding
Barriereeffekter for dyr og planter – Mer gjerding kan øke effekten
Vegetasjonskontroll av sideterreng i driftsfase
Svartelistede arter - følge opp myndighetenes krav i tiltaksplaner
Konsekvenser for fugl som følge av el-master og kjøreledning – Behov for avbøtende tiltak
Elvemusling i småelver langs banestrekningene må kartlegges
Unngå vandringshindre for fisk - Utbedre eksisterende hindre f.eks. kulverter
Unngå inngrep i gytebekker for eksempel langs Stjørdalselva

De følgende to tabellene viser sammenhengen mellom mål, krav og tiltak for naturmangfold:
Tabell 15 Naturmangfold - Mål og krav / tiltak for ferdig elektrifiserte baner
Prosjektmål for ferdig anlegg
Prosjektkrav/ tiltak
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet
Unngå inngrep i viktige naturområder og ivareta
viktige økologiske funksjoner og sårbare arter.

Tiltak følges opp i miljøoppfølgingsplanen.
Tilgjengelige temadata brukes som utgangspunkt. Temadata skal kvalitetssikres
av ansvarlige myndigheter.
Behov for nærmere registrering av og tiltak for naturmangfold må avklares så
tidlig som mulig.

Bidra til reduksjon av dyrepåkjørsler

Tiltak følges opp i miljøoppfølgingsplanen.
Kartlegging av dyretråkk.
Plan for rydding av viltkorridorer i driftsfase.

Spredning av fremmede, skadelige arter skal unngås
Minimere konsekvenser for fugl

Vurdere alle konsekvenser for fugl som følge av tiltaket.

Berørte vassdrag skal ikke ha forringet miljøtilstand
etter ferdigstillelse av anlegget.

Tilgjengelige temadata brukes som utgangspunkt. Temadata skal kvalitetssikres
av ansvarlige myndigheter.
Behov for kartlegging og overvåking av miljøtilstand i vassdrag skal avklares i
miljøoppfølgingsplan.
Avklare behov for overvåking av grunnvannstand og vannstand i kilder, bekker
og vassdrag langs traseen, særlig i sårbare områder

45

Grønne spor i Trøndelag – Rapport fra kreativt ideverksted. JBV 2013. IUP-00-A-04973
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Tabell 16 Naturmangfold - Mål og krav / tiltak for anleggsfase
Prosjektmål for anleggsfase
Prosjektkrav/ tiltak
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet
Redusere konsekvenser for vilt i anleggsfasen

Sårbare områder og viktige økologiske funksjoner ved
anleggsområdene skal sikres mot skade

Unngå nattarbeid
Etablere krysningsmuligheter så tidlig som mulig i anleggsperioden
Sette opp viltgjerder så sent som mulig i anleggsperioden
Kartfeste sårbare områder før anleggsgjennomføring.
Tiltak utarbeides i miljøoppfølgingsplan.

Vannkvaliteten i tilgrensende resipienter skal ikke
forringes varig

Redusere konsekvenser for vilt i anleggsfasen

Unngå nattarbeid
Etablere krysningsmuligheter så tidlig som mulig i anleggsperioden
Sette opp viltgjerder så sent som mulig i anleggsperioden

Sårbare områder og viktige økologiske funksjoner ved
anleggsområdene skal sikres mot skade

Kartfeste sårbare områder før anleggsgjennomføring.
Tiltak utarbeides i miljøoppfølgingsplan.

Vannkvaliteten i tilgrensende resipienter skal ikke
forringes varig

9.3

FØRINGER I LOVER OG RETNINGSLINJER
46

Naturmangfoldsloven har som formål å ta vare på naturen med dens biologiske, landskapsmessige og
geologiske mangfold og økologiske prosesser gjennom bærekraftig bruk og vern. Lovens §6 setter krav til en
generell aktsomhetsplikt som krever at enhver må gjøre det som er rimelig for å hindre skade på
naturmangfoldet. Lovens § 8 krav til kunnskapsgrunnlaget for beslutninger, og § 9 setter krav til at føre-varprinsippet, se også kapittel 2.5.1 om miljøprinsipp. Lovens §15 omhandler forvaltningsprinsipp, og sier
at unødig skade og lidelse på viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi skal unngås. §28 setter krav til
aktsomhet, herunder hindre spredning eller utslipp av levende eller levedyktige organismer der de ikke
forekommer naturlig.
47

Vannforskriften har som formål å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en mest mulig
helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Forskriften skal sikre at det utarbeides og
vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhørende tiltaksprogrammer med sikte på å oppfylle miljømålene, og
sørge for at det fremskaffes nødvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet.
48

Forurensningsforskriftens kapittel 22 setter krav til tillatelse fra Fylkesmannen for å mudre og dumpe (fjerne
og legge ut) masser i sjø og vassdrag.
49

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag lister opp tiltak i vassdrag som er forbudt uten tillatelse fra
fylkesmannen eller fylkeskommunen.

46

LOV-2009-06-19-100 Naturmangfoldloven
FOR-2006-12-15-1446 Forskrift om rammer for vannforvaltningen
48
FOR-2004-06-01-931: Forurensningsforskriften
49
FOR-2004-11-15-1468 Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag
47
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Jernbaneverkets mål for biologisk mangfold er å unngå inngrep i viktige naturområder og ivareta viktige
50
økologiske funksjoner.

9.4

HOVEDUTFORDRINGER

Det er viktig å sikre kunnskapsgrunnlaget for virkninger tiltaket kan ha på naturmangfold og naturmiljø, og
dette bør gjøres så tidlig som mulig.
Trondheimsfjorden med tilhørende strandsone er viktig for natur og dyreliv, og de viktigste verneområdene og
rødlisteartene langs fjorden befinner seg i strandsonen.
Flere elver er lakseførende, eller hvor deler av elva eller utløpet er gyteområder for laks og sjøørrett. Alle tiltak
på strekningene i nedbørsområdene til vernede vassdrag som medfører risiko for avrenning og andre negative
konsekvenser for vassdraget må vurderes i samråd med NVE og fylkesmannen i fylket.
Det er mye vilt som ferdes i områdene langs strekningene, og med ryddig av vegetasjon langs linjen for å sikre
kontaktledningsanlegget er det viktig å sørge for at dette ikke fører med seg økte utfordringer med påkjørsler
av vilt.
I anleggsperioden er det viktig å ta hensyn til naturmangfold, blant annet med tanke på krysningsmuligheter
for fisk og vilt, forurensning, hindre spredning av uønskede arter og støypåvirkning. Anleggsperioden må
hensynta fredningsperioder for vilt.

9.5

VIDERE ARBEID

Konsekvenser for naturmangfoldet må kartlegges.
Tiltak for naturmangfold utarbeides i miljøoppfølgingsplan.

50

http://www.jernbaneverket.no/no/Jernbanen/Miljo/Miljopavirkning/Biologisk-mangfald/
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10 Naturressurser

Figur 10-1 Trønder- og Meråkerbanen berører mange naturressurser, og store deler av strekningen går langs eller gjennom
jordbrukslandskap som her ved Malvikbukta, med Malvik kirke i bakgrunnen. Foto: I.Tillerbakk (2012)

10.1 DEFINISJON
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt,
vannforekomster, berggrunn og løsmasser som ressurs.
Forurensning av vannressurser, inkludert overflatevann, grunnvann, drikkevann og brønner omtales i kapittel
14 Utslipp til luft, vann og grunn.

10.2 MILJØMÅL, KRAV OG TILTAK
MÅL FOR FERDIG ELEKTRIFISERTE BANER
51 52
 Inngrep i områder med dyrka mark og skog skal minimeres
53
 Berørte vassdrag skal ikke ha forringet miljøtilstand etter ferdigstillelse av anlegget.

MÅL FOR ANLEGGSPERIODEN



Matjord skal mellomlagres forsvarlig, uten risiko for spredning av plantesykdommer og ugress/
svartlistearter. Matjordens kvalitet skal ikke forringes i mellomlagringsperioden.
Sykdomsorganismer skal ikke spres.

51

Nasjonal Transportplan 2014-2023
FOR-2006-12-15-1446 Vannforskriften
53
Lov 24 nov 2000 nr 82 Vannressursloven
52
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INNSPILL
54
Målformuleringene har bl.a. tatt utgangspunkt i følgende innspill fra kreativ fase i arbeidet samt møter
myndigheter og miljøorganisasjoner:






Naturressurser er indikator for ivaretaking av miljø i Nasjonal transportplan
Håndtere evt arealkonflikter konstruktivt
Avdekke konsekvenser for tilgrensende arealbruk "
o Dyrka mark
o Skog
o Hydrologi – Vassdrag - Drikkevann
o Grusforekomster
o Reindrift
Håndtering av overskuddsmasser

De følgende to tabellene viser sammenhengen mellom mål, krav og tiltak for naturressurser:
Tabell 17 Naturressurser – Mål og krav / tiltak for ferdig elektrifiserte baner
Prosjektmål for ferdig anlegg
Prosjektkrav/ tiltak
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet
Inngrep i områder med dyrka mark og skog skal
minimeres

Alle adkomster skal være reetablert ved ferdig anlegg.
Sikre atkomster til gårdsbruk forbi anleggsstedet slik at det ikke blir konflikt
med anleggstrafikken

Berørte vassdrag skal ikke ha forringet miljøtilstand etter
ferdigstillelse av anlegget.

Tabell 18 Naturressurser - Mål og krav / tiltak for anleggsfase
Prosjektmål for anleggsfase
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet

Vannføringen i viktige vassdrag med næringsinteresser skal ikke påvirkes
negativt

Prosjektkrav/ tiltak

Matjord skal mellomlagres forsvarlig, uten risiko for
spredning av plantesykdommer og ugress/ svartlistearter.
Matjordens kvalitet skal ikke forringes i
mellomlagringsperioden.
Sykdomsorganismer skal ikke spres

Krav til rutiner for rengjøring av maskiner og utstyr settes i
miljøoppfølgingsplan.

10.3 FØRINGER I LOVER OG RETNINGSLINJER
Jord- og skoglovene stiller krav om tillatelse for å kunne omdisponere dyrket og dyrkbar mark, og produktiv
5556
skogsmark til andre formål .
57

Forskrift om floghavre setter krav til at enhver som håndterer produkter eller varer som kan innholde
floghavre, har plikt til å ta de forholdsregler som er nødvendig for at floghavre ikke spres.

54

Grønne spor i Trøndelag – Rapport fra kreativt ideverksted. JBV 2013. IUP-00-A-04973
LOV-2005-05-27-31 Skogbrukslova
56
LOV-1995-05-12-23 Jordlova
57
FOR-1988-03-25-251 Forskrift om floghavre
55
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58

Vannressursloven §8 setter krav til at ingen må iverksette vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade
eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget eller sjøen, uten at det skjer i medhold av loven, eller
med konsesjon fra NVE.
Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) er den norske gjennomføringen av EUs
rammedirektiv for vann (Vanndirektivet). Hovedmålet er å sikre god miljøtilstand (tilnærmet naturtilstand) i
59
vann, både vassdrag, grunnvann og kystvann.
60

Naturmangfoldloven § 28 setter krav til aktsomhet, og at den som setter i verk virksomhet eller tiltak som
kan medføre spredning eller utslipp av levende eller levedyktige organismer til steder der de ikke forekommer
naturlig, skal i rimelig utstrekning treffe tiltak for å hindre dette.

10.4 HOVEDUTFORDRINGER
Utslipp er omtalt i kapittel 14 Utslipp til luft, vann og grunn.
Strekningen Trondheim – Steinkjer ligger innen landskapsregionen 26. "Jordbruksbygdene ved
61
Trondheimsfjorden ". Regionen regnes blant landets beste jordbruksbygder. I store deler av regionen finnes
et sammenhengende jordbrukslandskap. Eiendommene har gjennomgående mye innmark, flere også med
store skogarealer.
Meråkerbanen ligger i hovedsak i landskapsregion 27. "Dal og fjellbygdene i Trøndelag". En omfattende
jordbruksbosetting preger dalførene og sammenhengende dyrkingslandskap finnes i de lavereliggende
regiondeler. Skogbruket er en betydelig næring, men mye av foredlingen skjer utenfor regionen.
Hovedutfordringene for naturressurser langs banen knytter seg i stor grad til anleggsfasen, med rigg- og
anleggsområder. Tiltaket skal ha minimale inngrep i skog og jordbruksarealer, samtidig som strekningene i stor
grad går gjennom skog – og jordbruksareal. Produktiv matjord skal ivaretas, og skal ikke forringes ved
mellomlagring. Sikring av adkomster til gårdsbruk og jordbruksområder i anleggsperioden.
Langs banen er det i følge NGUs brønndatabase registrert grunnvannsbrønner langs strekningen, noe som
potensielt kan bli en utfordring.

10.5 VIDERE ARBEID
Arealbeslag av produktiv jord- og skogareal skal beregnes. Driftsmessige utfordringer knyttet til jakt og fiske
skal kartlegges. Gjennom kontakt med grunneiere skal det utarbeides en tidsplan for når der er minst
skadeeffekt på områdene i forhold til det arbeidet som skal utføres.
Kartlegging av beørte vassdrag og vannforsyning, herunder drikkekvannskilder og -brønner , og
grunnvannsforekomster. Det skal etableres overvåkningsprogram for grunnvann som overvåker
grunnvannstand og og vannkvalitet langs traseene.
Kartlegging av viktige grus- og pukkforekomster.
Miljøoppfølgingsplanen følger opp håndtering av matjordavtak, deponering, skjøtsel av deponi og utlegging
ved ferdigstilling av anlegget, og tiltak mot eventuelle forekomster av floghavre og andre sykdomsorganismer.
Det skal utarbeides plan for deponering, mellomlagring og uttransport av overskuddsmasser, og vurdering av
aktualiteten av mellomlagring på rigg/anleggsområder. For anleggsfasen må riggplaner og løsninger for
transport kartlegges.

58

LOV-2000-11-24-82 Vannressursloven
NOU 2009: 16 Globale miljøutfordringer – norsk politikk kapittel 5.5
60
LOV-2009-06-19-100 Naturmangfoldloven
61
Landskapsregioner i Norge –landskapsbeskrivelser NIJOS rapport 2/98
59
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11 Kulturminner og kulturmiljø

Figur 11-1 Strekningene berører ulike kulturminner og kulturmiljø - her fra landskapet ved Rotvoll som er en del av et viktig
kulturmiljø, med Schmettows allè med nesten 900 meter og 127 trær. Foto: I.Tillerbakk (2012)

11.1 DEFINISJON
Temaet omfatter kulturminner som har en juridisk status og/eller kjente/identifiserte kulturminner som er gitt
en verdi. Med kulturminner menes som alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til.
Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller
62
sammenheng . Også naturelementer med kulturhistorisk verdi kan inngå i et kulturmiljø.
Automatisk fredete kulturminner omfatter arkeologiske og faste kulturminner fra før 1537 og alle erklærte
stående byggverk med opprinnelse fra før 1650 samt samiske kulturminner eldre enn 100 år , jf. lov om
kulturminner § 4.

11.2 MILJØMÅL, KRAV OG TILTAK
MÅL FOR FERDIG ELEKTRIFISERTE BANER



Inngrep i verdifulle kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap skal unngås
Anleggsarbeidene skal ikke medføre skader på kulturminner eller kulturmiljøer. Der inngrep er
nødvendig skal dagens situasjon dokumenteres og i størst mulig grad gjenskapes.

MÅL FOR ANLEGGSPERIODEN



62

Dersom verdifulle kulturminner og kulturmiljø som blir berørt, skal disse sikres i anleggsperioden
Ikke kjente automatisk fredede kulturminner som påvises i anleggsperioden skal sikres og byggherre
skal varsles umiddelbart

Lov 9 juni 1978 nr. 50 Kulturminneloven §2
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INNSPILL
63
Målformuleringene har bl.a. tatt utgangspunkt i følgende innspill fra kreativ fase i arbeidet samt møter
myndigheter og miljøorganisasjoner:





Ta vare på verdifulle kulturlandskap
Kulturmiljøet omfatter også stedegne planter og hager
Ta hensyn til omgivelsene rundt kulturvernverdiene
Få med kartlagte kulturminner på andre sektorer

De følgende to tabellene viser sammenhengen mellom mål, krav og tiltak for kulturminner og kulturmiljø:
Tabell 19 Kulturminner og kulturmiljø – Mål og krav / tiltak for ferdig elektrifiserte baner
Prosjektmål for ferdig anlegg
Prosjektkrav/ tiltak
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet
Tiltaket skal ikke medføre skade på verdifulle
kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap.

Kulturminnene i jernbanen skal utvikles og bevares i samsvar med
Landsverneplan for jernbanen og Verneplan for jernbanebygninger.

Der inngrep er nødvendig skal dagens situasjon
dokumenteres. Dersom det er mulig, skal kulturverdiene
gjenskapes.

Tabell 20 Kulturminner og kulturmiljø - Mål og krav / tiltak for anleggsfase
Prosjektmål for anleggsfase
Prosjektkrav/ tiltak
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet
Anleggsarbeidene skal ikke medføre skader på
kulturminner, kulturmiljøer eller kulturlandskap.

Der inngrep er nødvendig skal dagens situasjon dokumenteres. Dersom
det er mulig, skal kulturverdiene gjenskapes.

Dersom verdifulle kulturminner og kulturmiljø som blir
berørt, skal disse sikres i anleggsperioden.

Ved detaljplanlegging må det tas hensyn til de funn som er registrert på
miljøkart. Kartlegging av mulige utfordringer for kulturminner og
kulturmiljø gjøres i samråd med regional kulturminneforvaltning.

Ikke kjente automatisk fredede kulturminner som påvises i
anleggsperioden skal sikres og byggherre og myndigheter
skal varsles umiddelbart

Entreprenører skal utarbeide varslingsrutiner for uvendtede funn av
automatisk fredete kulturminner.

11.3 FØRINGER I LOVER OG RETNINGSLINJER
64

Kulturminnelovens formål er å verne kulturminner og kulturmiljø med deres egenart og variasjon, herunder
automatisk fredete kulturminner fra før 1537 og kulturminner fredet ved enkeltvedtak. Etter
kulturminnelovens § 3 må ingen, uten at det er lovlig etter § 8, sette i gang tiltak som er egnet til å skade,
ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet
kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.
Dersom det gjøres funn i forbindelse med anleggsarbeidene som tyder på at arbeidet kan virke inn på et
automatisk fredet kulturminne, skal det meldes fra til rette myndighet og arbeidet stanses i den utstrekning
det kan påvirke kulturminnet, i henhold til kulturminnelovens § 8, 2.ledd

63

Grønne spor i Trøndelag – Rapport fra kreativt ideverksted. JBV 2013. IUP-00-A-04973
Lov 9 juni 1978 nr. 50 Kulturminneloven
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65

Fra Nasjonal Transportplan 2014-2023 : Transportetatene vil bidra til å redusere inngrep og nærføring til
kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap ved å ta hensyn til disse verdiene ved planlegging, bygging og drift,
samt ved å ivareta objektene i etatenes og Avinors verneplaner.
Jernbaneverket er gitt ansvar for å ta vare på jernbanens egne kulturminner, det vil si alt fra hele
66
jernbanestrekninger via stasjonsmiljøer og bygninger til enkeltelementer på eller langs jernbanen.

11.4 HOVEDUTFORDRINGER
Regionen har vært et viktig bosettingsområde siden jernalderen, og det er registrert mange kulturminner langs
banen i tillegg til Jernbaneverkets egne kulturminner.
Kartlegging av kulturminner gjøres medc utgangspunkt i registrerte kulturminner i Askeladden, Riksantikvarens
offisielle database over fredete kulturminner og kulturmiljøer i Norge. Kartene bør derimot ikke brukes som
67
grunnlag for detaljplanlegging, på grunn av mulige unøyaktigheter i databasen . Kartlegging av mulige
utfordringer knyttet til kulturminner og kulturmiljø gjøres derfor i samråd med regional kulturminneforvaltning
(fylkeskommunene).
I Trondheim ligger bebyggelsen tett langs jernbanelinja. Strekningen Leangen til Hommelvik er et åpent
landskap, preget av fordighet og langvarig menneskelig aktivitet med dyrka mark og mange kulturminner.
Landskapet ved Rotvoll er en del av et viktig kulturmiljø. Dette er det eneste bevarte herregårdslandskapet
68
nord for Dovre, og må tillegges høy verdi .
69

Fra Hell til Steinkjer (omtalt som Hell – Sunnanbanen i Nasjonal verneplan ) er følgende stasjonsbygg vernet
etter plan- og bygningsloven: Hell, Skatval, Langstein, Skogn og Levanger. I tillegg er stasjonsbygningen og
parkanlegget på Røra underlagt administrativt vern.
På Meråkerbanen har følgende stasjonsbygninger med tilhørende bygg (og delvis parkanlegg) vern etter planog bygningsloven: Hegra, Teveldalen og Kopperå.

11.5 VIDERE ARBEID
Kjente kulturminner skal kartfestes, og det skal skal vises hvor det kan forventes å finne ikke-kjente,
automatisk fredete kulturminner. Kartlegging av mulige utfordringer for kulturminner og kulturmiljø gjøres i
samråd med regional kulturminneforvaltning.
Arkeologiske undersøkelser i forbindelse med tiltaket skal vurderes.

65

Meld. St. 26 (2012–2013)
http://www.jernbaneverket.no/no/Jernbanen/Miljo/Miljopavirkning/Kulturminne-og--miljo/
67
http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Askeladden/
68
Konsekvensutredning ytre miljø – traseutredning Leangen – Hommelvik, Dok nr IUP-00-A-04153
69
Nasjonal Verneplan for kulturminner i jernbanen, 3.utgave ajourført 1.mars 2007
66
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12 Nærmiljø og friluftsliv

Figur 12-1 Toget kan være en barriere mellom boligområder og friområder , som her ved Vikhammer stasjon hvor det er friområde
ned mot sjø på en side av jernbanen, og boligområder på den andre. Foto: I. Tillerbakk (2012)

12.1 DEFINISJON
Nærmiljø og friluftsliv omfatter kvaliteter i boligområder, identitesskapende elementer, uteområder,
friluftsområder, nærhet og sammenheng mellom viktige funksjoner, veg- og stinett for gående og syklende
samt befolkningens helse og trivsel.
Temaet omfatter alle store og små områder som benyttes av ulike aldersgrupper til lek, annen fysisk aktivitet
og rekreasjon i nærmiljø eller langt fra bebyggelse. Områdene kan være spesielt tilrettelagt for formålet eller
intakte og ubebygde naturområder. Skoler, idrettsplasser, barnehager og balløkker er eksempler på dette.
Områder for motoriserte aktiviteter inngår ikke i temaet.

12.2 MILJØMÅL, KRAV OG TILTAK
MÅL FOR FERDIG ELEKTRIFISERTE BANER
 Arealer og anlegg som brukes av barn og unge skal sikres mot forurensning, støy, trafikkfare og annen
helsefare
 Sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som
en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes
MÅL FOR ANLEGGSPERIODEN
 Befolkningen skal i størst mulig grad oppleve ro og trygghet i anleggsperioden
 Søvn og hvile skal ikke forstyrres unødvendig
 Mulighetene til å drive friluftsliv og rekreasjon utenfor anleggsområder skal begrenses minst mulig
 Alle berørte skal gis informasjon om anleggsvirksomheten
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INNSPILL
70
Målformuleringene har bl.a. tatt utgangspunkt i innspill fra kreativ fase i arbeidet samt møter myndigheter
og miljøorganisasjoner.
Nærmiljø og friluftsliv omhandler folkehelse, som var et særlig viktig signal fra kommunene under prosjektets
idedugnad rundt målformuleringer. Dette må vektlegges spesielt i forkant av, og under anleggsperioden, og
det er spesielt viktig med god kommunikasjon mellom prosjektet, det offentlige og publikum.
Et annet viktig innspill er å se prosjektet i sammenheng med andre tiltak, som planlegging av sykkelveier,
adkomst til strandsone samt gode og sikre forbindelser på tvers av jernbanen både i anleggsfase og ved ferdig
anlegg.
De følgende to tabellene viser sammenhengen mellom mål, krav og tiltak for nærmiljø og friluftsliv:
Tabell 21 Nærmiljø og friluftsliv – Mål og krav / tiltak for ferdig elektrifiserte baner
Prosjektmål for ferdig anlegg
Prosjektkrav/ tiltak
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet
Arealer og anlegg som brukes av barn og unge skal sikres
mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare

. Holde områdene ryddig og i god stand.

Sikre almenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen,
slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en
helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig
fritidsaktivitet bevares og fremmes

Nye ferdselsårer skal etableres dersom eksisterende går tapt.

Tabell 22 Nærmiljø og friluftsliv - Mål og krav / tiltak for anleggsfase
Prosjektmål for anleggsfase
Prosjektkrav/ tiltak
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet
Befolkningen skal i størst mulig grad oppleve ro og trygghet
i anleggsperioden

Loggføre alle henvendelser og klager i tilknytning til anleggsvirksomheten
som kommer til Jernbaneverket og sørge for rask behandling.
Kommunene oversender alle henvendelser til Jernbaneverket slik at det
foreligger oversikt over hvordan anleggsarbeidet oppleves.
Forebygge utrygghet gjennom kommunikasjonsplan. I kontraktene med
entreprenørene vektlegges det at alle som arbeider på anlegget, skal vise
personer med spørsmål høflig og vennlig videre til byggeleder eller
kommunikasjonssansvarlig.

Søvn og hvile skal ikke forstyrres unødvendig

Arbeidstider skal være avtalt, og skal overholdes. Ref. T1442 og avtale
med lokal kommunelege

Mulighetene til å drive friluftsliv og rekreasjon utenfor
anleggsområder skal begrenses minst mulig

Anleggstrafikk skal ikke avskjære gang- eller sykkelruter, uten at nye
trygge kryssingspunkter etableres.
God ramkommelighet for fotgjengere og trafikanter skal ivaretats

Alle berørte skal gis informasjon om anleggsvirksomheten

70

Skilting, gjerder og informasjon skal alltid være oppdatert

Grønne spor i Trøndelag – Rapport fra kreativt ideverksted. JBV 2013. IUP-00-A-04973
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12.3 FØRINGER I LOVER OG RETNINGSLINJER
71

Friluftslovens formål er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmennhetens rett til ferdsel og opphold i
naturen, slik at muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig
fritidsaktivitet bevares og fremmes.
72

Forskrift om miljørettet helsevern setter krav til at virksomheter og eiendommer skal planlegges, drives og
avvikles, slik at kravene til miljøfaktorer som er nevnt i § 9 overholdes når det gjelder den belastning
omgivelsene påføres.
Rikspolitiske retningslinjer (T-2/2008) om barn og planlegging slår fast at ved omdisponering av arealer som er
i bruk eller er egnet til lek og utfoldelse, skal fullverdige erstatningsarealer fremskaffes.
Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) inneholder også bestemmelser om støy fra
bygg- og anleggsvirksomhet. Støy er nærmere omtalt i eget kapittel.
Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for miljøet
73
(miljøinformasjonsloven) sier at offentlige forvaltningsorganer, herunder Jernbaneverket, skal på et
overordnet nivå ha miljøinformasjon som er relevant for sine egne ansvarsområder og funksjoner, og gjøre
denne informasjonen allment tilgjengelig.

12.4 HOVEDUTFORDRINGER
Trondheimsfjorden med tilhørende strandsone er viktig for friluftsliv, og det er flere områder som har høy
verdi som friluftsområder og badeplasser.
Det er flere statlige sikra friområder langs, eller i tilknytning til, strekningen Trondheim - Steinkjer:
Hansbakkfjæra på Ranheim (Trondheim), Væresholmen (Trondheim), Midtsandtangen (Malvik),
Håmmårsbukta (Stjørdal) og Koabjørga (Inderøy). På Meråkerbanen er det ikke registrert statlig sikra
friluftsomårder.

12.5 VIDERE ARBEID
Det må utarbeides riggplaner for anleggsarbeidene, som også ivaretar nødvendig sikkerhet med inngjerding,
skilting og sikring.
Kommunikasjonsplan bl.a. for å sikre god dialog med berørte parter må utarbeides.
Kartlegging av ferdselsårer for å ivareta adkomst til viktige nærmiljø- og friluftsområder.

71
72
73

LOV-1957-06-28-16 Friluftsloven
FOR-2003-04-25-486 Forskrift om miljørettet helsevern
LOV-2003-05-09-31 Miljøinformasjonsloven
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13 Grunnforhold og massestabilitet

Figur 13-1 Det er ulike utfordringer knyttet til grunnforhold og massestabilitet på strekningene, her fra Vuddudalen mot
Grenneåsen, med nærføring med E6 i et område med utfordrende geologi. Foto: I.Tillerbakk (2012)

13.1 DEFINISJON
Temaet omfatter grunnforhold i betydningen stabil byggegrunn for jernbaneinfrastruktur. Massestabilitet,
grunnforhold, geoteknikk, ingeniørgeologi, skred, stabilitet i anleggsfase samt utfordringer knyttet til
klimatilpasning inngår i temaet.

13.2 MILJØMÅL, KRAV OG TILTAK
MÅL FOR FERDIG ELEKTRIFISERTE BANER
 Anlegget skal ikke medføre økt fare for ras eller utglidning av spor.
MÅL FOR ANLEGGSPERIODEN
 Ingen bygning eller infrastruktur skal få varige skader på grunn av setninger eller ras som følge av
anleggsvirksomheten
INNSPILL
74
Målformuleringene har bl.a. tatt utgangspunkt i innspill fra kreativ fase i arbeidet samt møter myndigheter
og miljøorganisasjoner.
I den kreative innledningsfasen ble det lagt stor vekt på geoteknikk og skredsikring, både stein-, snø, og
leirskred. Langs banen er det både kjente soner med kvikkleire, og områder utsatt for skred. Både kjente og
mulige utfordringerpå strekningen gjør at grunnforhold og massestabilitet er et eget kapittel i
miljøprogrammet.

74
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De følgende to tabellene viser sammenhengen mellom mål, krav og tiltak for grunnforhold og massestabilitet:
Tabell 23 Grunnforhold og massestabilitet – Mål og krav / tiltak for ferdig elektrifiserte baner
Prosjektmål for ferdig anlegg
Prosjektkrav/ tiltak
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet
Anlegget skal ikke medføre økt fare for ras eller
utglidning av spor.

Alle arbeider i løsmasser skal utføres med sikte på å forebygge utrasing.
Setningsskader skal forebygges.
Iverksette nødvendige tiltak for å sikre grunnforhold i anleggs- og driftsfase.
Grunnforhold og massestabilitet kartlegges og vurderes langs eksisterende
banestrekning, og ved etablering av ny bygningsmasse.
Iverksette nødvendige geotekniske tiltak ved etablering av
omformerstasjoner.

Tabell 24 Grunnforhold og massestabilitet - Mål og krav / tiltak for anleggsfase
Prosjektmål for anleggsfase
Prosjektkrav/ tiltak
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet
Ingen bygning eller infrastruktur skal få varige skader på
grunn av setninger eller ras som følge av
anleggsvirksomheten

Alle arbeider i løsmasser skal utføres med sikte på å forebygge utrasing.
Setningsskader skal forebygges.
Kartlegging av tilstand før igangsetting av anleggsvirksomhet
Følge opp tiltak fra grunnundersøkelser som er foretatt i forbindelse med
omformerstasjonene.

13.3 FØRINGER I LOVER OG RETNINGSLINJER
Retningslinjer nr. 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar med tilhørende veiledere:
Når en bygger ny veg og jernbane, skal ikke dette føre til økt fare for flom, erosjon eller skred i områder som
grenser til utbygginga.
Krav til sikkerhet for byggverk og tilhørende uteareal mot naturpåkjenninger er gitt i byggteknisk forskrift
(TEK10) For bygging på områder med fare for kvikkleireskred står det spesielt i veilederen til byggteknisk
forskrift hvordan skredfaren skal utredes og hva slags stabilitetsbetringer som kreves for å oppfylle
sikkerhetskravene.
Jernbaneverket har egne retningslinjer for krav til grunnundersøkelser og sikring av tekniske anlegg.

13.4 HOVEDUTFORDRINGER
Både Trønder- og Meråkerbanen ligger i stor grad under den marine grense. Oversiktskartlegging av
kvikkleiresoner har påvist kvikkleire langs deler av strekningen . I alle områder med marine avsetninger må det
vises aktsomhet for mulige forekomster av skredfarlig kvikkleire, også utenom kartlagte kvikkleiresoner .
Isnedfall,steinsprang, jord- og leirras og utglidninger på grunn av store nedbørsmengder har vært en utfordring
på strekningene, og har flere ganger ført til stenging av Meråkerbanen. Fra november 2013 ble Meråkerbanen
stengt på ubestemt tid mellom Kopperå i Meråker og Storlien i Sverige på grunn av en ustabil fylling på svensk
side.
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Setninger på bebyggelse kan oppstå ved at man i områder med store løsmassemektigheter får
poretrykksreduksjon eller varig senkning av grunnvannsnivåene. Setninger kan også oppstå i dagsoner som
følge av laster på terreng (veier og opparbeidete plasser, midlertidige deponier), vibrasjoner fra anleggstrafikk
og evt endringer i grunnvannstand. Setninger kan medføre skader på bygninger og infrastruktur.
Grunnforhold og massestabilitet må sees i sammenheng med mål og krav for klimattilpasning ikapittel 6.2
Klimatilpasning av trønderbanen og meråkerbanen. Med forventede klimaendringer med mer nedbør kan det
forventes økt hyppighet av skredtyper i bratt terreng som er knyttet til regnskyll, flom og snøfall . Økt erosjon
som følge av hyppigere og større flommer i elver og bekker kan utløse kvikkleireskred. Steinsprang og
steinskred utløses ofte av økt vanntrykk i sprekksystemer i forbindelse med intens nedbør. Hyppigere episoder
av ekstremnedbør vil derfor kunne øke hyppigheten av disse typene skred.

13.5 VIDERE ARBEID
Kartlegging av grunnforhold tilpasset detaljplanlegging, med vurdering om nødvendige grunnundersøkelser.
Oppfølging av fareidentifisering som en del av videre planlegging, og gjennomføring av risiko- og
sårbarhetsanalyser.
Ved utredning og kartlegging av skredfare er det viktig at alle typer skred vurderes.
Kartlegging av banens klimasårbarhet, i den utstrekning som er nødvendig for tiltaket.
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14 Utslipp til luft, vann og grunn

Figur 14-1 Forurensning i grunn - her fra opprydning i Malvik. Foto: Stig Herjuaune, Jernbaneverket

14.1 DEFINISJON
Temaet omfatter beskyttelse av luft, vannforekomster (grunnvann, innsjøer, bekker elver, våtmarker, myr etc.)
og grunn (løsmasser/jord, berggrunn, deponier) mot utslipp, utvasking eller flytting av forurensende stoffer
som kan påvirke vannlevende og jordlevende organismer (flora, fauna, etc.) kjemisk tilstand, og egenskaper
som reduserer muligheter for fremtidig bruk.
75

Direkte- og indirekte utslipp av blant annet klimagasser fra material- og energibruk er omhandlet i kapittel 6.

14.2 MILJØMÅL, KRAV OG TILTAK
MÅL FOR FERDIG ELEKTRIFISERTE BANER
 Tilrettelegge baneinfrastrukturen slik at klimagassutslipp (CO2) fra togtrafikken kan reduseres med
25-30%
 Ingen direkte utslipp til luft av gasser (SO2, NOX, CO, HC) og partikler verken lokalt og regionalt fra
elektrisk togtrafikk på strekningene

MÅL FOR ANLEGGSPERIODEN
 Utslipp til luft, vann og grunn skal begrenses i størst mulig grad
 Tiltaket skal ikke medføre forurensing av luft eller utslipp av støv som er eller kan være til skade eller
ulempe for miljøet, eller ha negative konsekvenser for helse
 Støvplager som følge av anleggsvirksomhet skal minimeres

75

Med indirekte utslipp menes utslipp som oppstår under produksjon og transport av energi og materialer
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INNSPILL
76
Målformuleringene har bl.a. tatt utgangspunkt i følgende innspill fra kreativ fase i arbeidet samt møter
myndigheter og miljøorganisasjoner:.
















Avdekke risiko for uønskede hendelser som f.eks. lekkasjer
Håndtere alle utslipp tiltaket fører med seg
Overvåking av avrenningsfare med prøver og oppfølging
Forurensing i anleggsfase pga søl av kjemikalier/diesel
Plassere dieseltanker etc med tanke på avrenningsrisiko
Unngå bruk av SF6-gass i omformerstasjoner
Transport betyr også utslipp
Unngå unødig tomgangkjøring
Støv ved transport og graving fra anleggsmaskiner
Kartlegge og fjerne kjente og ukjente lokaliteter med forurenset masse
Avklare områder for deponi og midlertidig deponi"
Få fra evt positive effekter for lokalmiljø av elektrifiseringen
Unngå forurensning av grunnvann
Unngå å endre på vannets veier
Forurensningsfare fra jernbanen ved kryssing av elver og bekker

De følgende to tabellene viser sammenhengen mellom mål, krav og tiltak for utslipp til luft, vann og grunn:
Tabell 25 Utslipp til luft, vann og grunn – Mål og krav / tiltak for ferdig elektrifiserte baner
Prosjektmål for ferdig anlegg
Prosjektkrav/ tiltak
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet
Redusere direkte utslipp til luft av gasser (SO2, NOX, CO,
HC) og partikler
lokalt og regionalt

Ved ferdig anlegg utarbeides krav til togoperatører om andel elektrisk
togdrift på strekningene.
Ingen direkte utslipp til luft av gasser (SO2, NOX, CO, HC) og partikler
verken lokalt og regionalt fra elektrisk togtrafikk på strekningene
Behov for vedlikeholdsveier til ferdig anlegg må kartlegges.

Tiltaket skal ikke medføre utslipp til lokale resipienter
som medfører skade på biologisk mangfold.

Tiltak utarbeides i miljøoppfølgingsplan.

Bruk av ugrasmiddel skal begrenses.

Krav til bruk av ugrassmiddel innarbeides og følges opp i henhold til
vedlikeholdsplan for vegetasjon for banestrekningene.

Det skal ikke være kilder til forurensning til jord i grøfter
og sidearealer

Kartlegge og fjerne kjente og ukjente lokaliteter med forurenset masse

Forbudte stoffer skal ikke benyttes ved anlegget

Det skal foreligge dokumentasjon over stoffer som brukes i
omformerstasjonene

Berørte vassdrag skal ikke ha forringet miljøtilstand etter
at anlegget er ferdig

Tilgjengelige temadata brukes som utgangspunkt. Temadata skal
kvalitetssikres av ansvarlige myndigheter.
Behov for kartlegging og overvåking av miljøtilstand i vassdrag skal avklares
i miljøoppfølgingsplan.
Avklare behov for overvåking av grunnvannstand og vannstand i kilder,
bekker og vassdrag langs traseen, særlig i sårbare områder

76
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Tabell 26 Utslipp til luft, vann og grunn - Mål og krav / tiltak for anleggsfase
Prosjektmål for anleggsfase
Prosjektkrav/ tiltak
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet
Tiltaket skal ikke medføre forurensning som kan være til
skade eller ulempe for miljøet eller ha negative
konsekvener for helse.

Midlertidige anleggsområder kartlegges med tanke på avrenning og
stabilitetsforhold.
Disponering skal skje i ht gjeldender reguleringsplaner.

Anleggsvirksomheten skal ikke føre til forurensning av
grunnen

Tiltak utarbeides i miljøoppfølgingsplan.
Kartlegge forurensning langs eksisterende spor og lage tiltaksplaner der
dette er påkrevd av den enkelte kommune.

Eksisterende veger skal holdes fri for tilsøling fra anlegget.
Støvplager som følge av anleggsvirksomhet skal minimeres

Nye, moderne anleggsmaskiner brukes ved realisering av tiltaket for å
redusere luftforurensning
Vasking av kjøretøy for å redusere støvutslipp ved massetransport

Utslipp til luft skal reduseres

Krav om å unngå tomgangskjøring.
Etablere tiltaksplaner og beredskapsplan

14.3 FØRINGER I LOVER OG RETNINGSLINJER
77

Forurensningsloven har som formål å verne det ytre miljø mot forurensning. § 40 omhandler akutt
forurensning. Den som driver virksomhet som kan medføre akutt forurensning skal sørge for en nødvendig
beredskap for å hindre, oppdage, stanse, fjerne og begrense virkningen av forurensingen.
78

Forurensningsforskriften inneholder blant annet grenserverdier for luftkvalitet ( kapittel 7), utslipp av farlige
stoffer til vann (kap 17) og forurensning fra produksjon av pukk, grus, sand og singel (kapittel 30). Tiltakshaver
plikter å vurdere og eventuelt undersøke om det er forurenset grunn i området, jf. § 2-4. Hvis grunnen er
forurenset skal tiltakshaver utarbeide tiltaksplan som skal godkjennes av kommunen før tiltaketkan
79
gjennomføres.
Forskrift om miljørettet helsevern har bestemmelser knyttet til utslipp til luft, grunn og vann i § 9 b) med krav
til at forurensning i form av utslipp til luft, grunn eller vann skal ikke medføre fare for helseskade eller
helsemessig ulempe.
Vannressursloven har som formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og
grunnvann, og etter § 8 skal ingen iverksette vassdragstiltak som kan være til skade eller ulempe for allmenne
interesser uten konsesjon fra vassdragsmyndighetene (NVE).
Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) har som hovedmål å sikre god miljøtilstand i
vann, både vassdrag, grunnvann og kystvann.

77
78
79

LOV-1981-03-13-6 Forurensningsloven
FOR-2004-06-01-931
http://www.jernbaneverket.no/no/Jernbanen/Miljo/Miljopavirkning/Grunnforurensning/
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Drikkevannsforskriften har til formål å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og av
tilfredsstillende kvalitet, herunder å sikre at drikkevannet ikke inneholder helseskadelig forurensning av noe
slag og for øvrig er helsemessig betryggende.
Folkehelseinstituttets vannkvalitetsnormer for friluftsbad omhandler de hygieniske kravene til badevann.
Jernbaneverkets Tekniske Regelverk definerer krav til tiltak for ivaretakelse av miljøhensyn ved planlegging,
bygging og drift av jernbaneanlegg, herunder også tiltak for begrensning av utslipp til luft, vann og grunn.
Vegvesenets håndbøker73 definerer krav til tiltak for ivaretakelse av miljøhensyn ved planlegging, bygging og
drift av veganlegg, herunder også tiltak for begrensning av utslipp til luft, vann og grunn.
Basert på en risikovurdering som skal gjennomføres i byggeplanfasen, vil prosjektet i samråd med
fylkesmannen sette krav til utslipp av anleggs- og tunnelvann ut fra sårbarheten i de enkelte resipientene.

14.4 HOVEDUTFORDRINGER
Jernbanen slipper i dag ut klimagasser når det kjøres dieseltog på strekninger som ikke er elektrifiserte. I tillegg
brukes noe fyringsolje til oppvarming av bygg. Elektrisk drevne tog har ingen direkte utslipp av klimagasser, og
Jernbaneverket kjøper opprinnelsesgarantier for all strøm som benyttes. I et livsløpsperspektiv skjer de største
utslipp av klimagasser fra jernbanevirksomheten i anleggsfasen. Utfordringer for klimagassutslipp vil være å
ivareta klimahensyn i planprosessene, og dokumentere hvordan jernbanen kan bidra til reduksjon i
klimagassutslipp.

14.5 VIDERE ARBEID
Følgende innspill fra fareidentifiseringen (første fase av miljørisikoanalysen) skal følges opp:









Miljøtekniske grunnundersøkelser.
Kartlegge og fjerne kjente og ukjente lokaliteter med forurenset masse. Utarbeid tiltak for å behandle
eventuelt forurenset grunn.
Ha klar beredskap for anleggsfasen og driftsfasen (utslipp)
Behov for kartlegging og overvåking av miljøtilstand i vassdrag skal avklares i miljøoppfølgingsplan.
Avklare behov for overvåking av grunnvannstand og vannstand i kilder, bekker og vassdrag langs
traseen, særlig i sårbare områder
Kartlegge forurensning langs eksisterende spor og lage tiltaksplaner der dette er påkrevd av den
enkelte kommune.
Gjennomføre miljørisikoanalyse for utslipp
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15 Støy og vibrasjoner

Figur 15-1 Støy fra anleggsperioden - her fra gravearbeid ved Mjøsa, Fellesprosjektet E6- Dovrebanen . Foto: Hilde Lillejord

15.1 DEFINISJON
I tettstedsbebyggelse defineres stille område som et avgrenset område (park, skog, kirkegårder og lignende),
egnet til rekreasjonsaktivitet, hvor støynivået er under Lden 50 dB. Utenfor tettstedsbebyggelse som områder
80
hvor støynivået er under Lden 40 dB .
Med støy i anleggsperioden menes spunting, sprenging, boring, viftestøy osv.

15.2 MILJØMÅL, KRAV OG TILTAK
MÅL FOR FERDIG ELEKTRIFISERTE BANER
 Redusert støy fra togtrafikk som følge av elektrifisering
 Tilfredstille lover og forskrifter for støy
81
 Ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og friluftsområder
MÅL FOR ANLEGGSPERIODEN
 Oppfylle krav og retningslinjer til anleggsstøy
 Forsvarlige oppførte bygninger, anlegg og ledningsanlegg skal ikke påføres varige skader på grunn av
vibrasjoner fra anleggsarbeidene
 Anleggsfasen bør ikke gi støy, strukturlyd og vibrasjoner over grenseverdier i bebygde områder uten
at kommunelegen og befolkningen er informert og tiltak vurdert og tilbudt beboerne

80
81

Retningslinje T-1442 kap 2.3.1
I henhold til formål for retningslinje T-1442
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INNSPILL
82
Målformuleringene har bl.a. tatt utgangspunkt i følgende innspill fra kreativ fase i arbeidet samt møter
myndigheter og miljøorganisasjoner:









Støykonsekvenser for fugl og dyreliv
Mer trafikk – krever støyutredning ihht forurensningsforskriften, kapittel 6
Kartlegge støykonsekvenser fra moderne elektriske tog
Kartlegge støy fra omformerstasjoner
Nærmere utredninger om lokale støyforhold (sporveksel, planoverganger, holdeplasser)
Vurdere støykilder i anleggsperioden
Støyskjermingsbehov
Grønne løsninger for støyskjermer/støyreduksjon langs jernbane/vei. Målet må være at der det er
behov for støyskjerming, vil det bli vurdert grønne løsninger i størst mulig grad.

De følgende to tabellene viser sammenhengen mellom mål, krav og tiltak for støy og vibrasjoner:
Tabell 27 Støy og vibrasjoner – Mål, krav og tiltak for ferdig elektrifiserte baner
Prosjektmål for ferdig anlegg
Prosjektkrav/ tiltak
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet
Redusert støy fra togtrafikk som følge av elektrifisering

Tiltaksplaner følges opp i detaljplanleggingen.
Kartlegging av fremtidig støysituasjon.

Trafikk på de elektrifiserste banestrekningene skal ikke
føre til støy eller strukturlyd over grenseverdiene i
Miljøverndepartementets Retningslinje for behandling av
støy i arealplanleggingen (T-1442)

Tiltaksplaner følges opp i detaljplanleggingen.

Ivareta stille og lite støypåvirkede natur- og
friluftsområder

Tiltaksplaner følges opp i detaljplanleggingen.

Tabell 28 Støy og vibrasjoner – Mål, krav og tiltak for anleggsfase
Prosjektmål for anleggsfase
Prosjektkrav/ tiltak
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet
Oppfylle krav og retningslinjer til anleggsstøy

Kartlegging med oppfølgende tiltak

Forsvarlige oppførte bygninger, anlegg og ledningsanlegg
skal ikke påføres varige skader på grunn av vibrasjoner fra
anleggsarbeidene

Kartlegging med oppfølgende tiltak

Anleggsfasen bør ikke gi støy, strukturlyd og vibrasjoner
over grenseverdier i bebygde områder uten at
kommunelegen og befolkningen er informert og tiltak
vurdert og tilbudt beboerne

Kartlegging med oppfølgende tiltak

15.3 FØRINGER I LOVER OG RETNINGSLINJER
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442, gir veiledende
retningslinjer for støynivå. Formålet med retningslinjen er å forebygge støyplager og ivareta stille og lite
støypåvirkede natur- og friluftsområder.
82

Grønne spor i Trøndelag – Rapport fra kreativt ideverksted. JBV 2013. IUP-00-A-04973
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Retningslinje T-1442 omfatter også bestemmelser om begrensning av støy fra bygg- og anleggsvirksomhet. De
danner samtidig en mal for støykrav som kan legges til grunn i kontrakter, anbudsdokumenter og plan for ytre
miljø.
Støyende arbeider skal ikke overskride anbefalte grenseverdier i retningslinje T-1442. Ved overskridelse skal
kommunelegen(e) og de berørte varsles i tråd med fastlagte rutiner.
83

NS 8141 omhandler grenseverdier for vibrasjoner i bygninger for å unngå bygningsskader. Måling i bygninger
av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av virkning på mennesker er omtalt i
84
NS 8176. For vibrasjoner fra anleggstrafikk, peling, spunting mv legges anbefalingene i NS 8176 til grunn.
Jernbaneverkets arbeid med støypåvirkning er beskrevet her.

85

15.4 HOVEDUTFORDRINGER
Elektrisk drevne tog støyer mindre enn dieseldrevne tog. Ved hastigheter over 40 km/t støyer el- og dieseltog
omtrent like mye (hjul-skinnekontakten er viktigste støykilde).
Togtrafikken vil imidlertid øke som følge av elektrifiseringen slik at det totale støynivået fra jernbanen
sannsynligvis vil øke i framtiden. Mer detaljerte støyberegninger med utgangspunkt i de framtidige
trafikkprognosene gjennomføres i detaljplanfasen. Eventuelle støytiltak for å oppfylle gjeldende regelverk
innarbeides i detaljplanen.
Tilfredsstille gjeldende støykrav, både i anleggs- og driftsfase.
Gjennomføre anleggsvirksomheten med minst mulig støymessige ulemper for berørte beboere, naturområder
og dyreliv.

15.5 VIDERE ARBEID
Utføre støyberegninger både for dagens situasjon, anleggsfasen og fremtidig situasjon med ferdig elektrifisert
bane.
Plan for å varsle og informere bebyggelse som vil bli utsatt for støy og / eller vibrasjoner over grenseverdiene.
Lokale kommuneleger må kontaktes
Utarbeide en realistisk oversikt over arbeidsoperasjoner som skal gjennomføres. Planlegge avbøtende tiltak
spesielt i forhold til nattarbeid og særlig støyende arbeider.

83

NS 8141-1:2012 Vibrasjoner og støt. Veiledende grenseverdier for bygge- og anleggsvirksomhet, bergverk og trafikk - Del 1: Virkning av
vibrasjoner og lufttrykkstøt fra sprengning på byggverk, inkludert tunneler og bergrom
84

NS 8176:2005 Vibrasjoner og støt - Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for bedømmelse av
virkning på mennesker
85
http://www.jernbaneverket.no/no/Jernbanen/Miljo/Miljopavirkning/Stoy/
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16 Elektromagnetisme

16.1 DEFINISJON AV TEMA
En konsekvens av elektrisk drevet jernbane er at magnetfelt dannes rundt kontaktledningen. Dette skjer rundt
alle strømførende ledninger og apparater i samfunnet. Magnetfeltet er svakt når det ikke er tog i nærheten,
men øker når tog passerer.

16.2 MILJØMÅL, KRAV OG TILTAK
MÅL FOR FERDIG ELEKTRIFISERTE BANER
 Følge krav til jernbanetekniske installasjoner i produktstandard EN 50121.
 Følge grenseverdier for elektromagnetisme i Jernbaneverkets Teknisk regelverk, kapittel Felles elektro
MÅL FOR ANLEGGSPERIODEN


Ikke relevant

INNSPILL
86
Målformuleringene har bl.a. tatt utgangspunkt i følgende innspill fra kreativ fase i arbeidet samt møter
myndigheter og miljøorganisasjoner:




86

Kommunisere faktainformasjon til naboer som kan blir utsatt for elektromagnetisk stråling (EMC)
Autotrafosystemet og EMC
Utrede mulige avbøtende tiltak

Grønne spor i Trøndelag – Rapport fra kreativt ideverksted. JBV 2013. IUP-00-A-04973
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De følgende to tabellene viser sammenhengen mellom mål, krav og tiltak for elektromagnetisk stråling:
Tabell 29 Elektromagnetisme – Mål, krav og tiltak for ferdig elektrifiserte baner
Prosjektmål for ferdig anlegg
Prosjektkrav/ tiltak
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet
Følge krav til jernbanetekniske installasjoner i
produktstandard EN 50121.

Krav til vurdering av eksponering av elektromagnetiske felt for
befolkningen.

Følge grenseverdier for elektromagnetisme i
Jernbaneverkets Teknisk regelverk, kapittel Felles elektro

Banestrømforsyningsanlegg og koblingsanlegg og transformatorer i
kontaktledningsnettet bør tilfredsstille krav til emisjon og immunitet i
henhold til [EN 50121-5]

Tabell 30 Elektromagnetisme - Mål og krav for anleggsfase
Prosjektmål for anleggsfase
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet

Prosjektkrav/ tiltak

ikke relevant i anleggsfase

ikke relevant i anleggsfase

16.3 FØRINGER I LOVER OG RETNINGSLINJER
Ved etablering eller bygging av elektriske høyspenningsanlegg skal det beskrives magnetfelt nær anlegget. I
henhold til krav gitt av Statens strålevern og ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radation
Protection) skal det gjøres vurdering av eksponering av elektromagnetiske felt for befolkningen. Det anbefalte
eksponeringsgrense i henhold til ICNIRP er frekvensavhengig. Disse grenseverdiene er henvist i Tekniske
regelverk i kapittelet for Felles elektro som igjen er henvist til ICNIRP grenseverdier.
Eksponering mot elektromagnetiske felt for befolkningen er 200 µT for 50 Hz og 300 µT for 16 2/3 Hz. For
elektriske høyspenningsanlegg med 50 Hz er i tillegg satt et utredningsnivå på 0,4 µT årsgjennomsnitt. Ved
overskridelse av denne verdien ved nybygg eller nye anlegg skal tiltak vurderes. For 16 2/3 Hz er det kun
grenseverdien som gjelder, både for kortvarig og langvarig eksponering.

16.4 HOVEDUTFORDRINGER
Magnetfelt er avhengig av strømmen. Når strømmen øker og avstanden mellom leder og returleder blir større,
øker magnetfeltet. Under prosjektering må sørges for å plassere koblingsanlegget med innmating fra 50 Hz
høyspentlinjene lengst fra boligfelt. Beregninger gjennomført av nettselskaper for 132 kV linjer med 300 A gir
en magnetfelt på 0,4 mikrotesla ved 35 m fra kilden. I henhold til simuleringsresultatene er
omformerstasjonens kontinuerlige belastning under 20 MVA, slik at strømmen på 132 kV koblingsanlegget blir
87 A. Derfor kan avstand til nærmeste boligfelt fra omformerstasjonen ligge i størrelsesorden 20 – 30 m.
Øvrige anleggsdeler, som filter og transformatorer, vil også kunne påvirke magnetfeltet fra stasjonen og må tas
hensyn til under prosjektering. Men de har mindre utstrekning enn høyspentledninger og koblingsanlegg.

16.5 VIDERE ARBEID
I detaljplanen skal konsekvensene av at nye elektromagnetiske felt føres inn bebygde områder beskrives
nærmere. Beskrivelsene skal avklare omfang og eventuelle avbøtende tiltak for boligbebyggelse og
arbeidsplasser langs banestrekningene.
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17 Avfallshåndtering

17.1 DEFINISJON
Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige
løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.v. Avløpsvann og avgasser regnes
87
ikke som avfall.
Som næringsavfall regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner. Som spesialavfall
regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller
næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på
mennesker eller dyr.

17.2 MILJØMÅL, KRAV OG TILTAK
MÅL FOR FERDIG ELEKTRIFISERTE BANER



Alt avfall skal leveres til godkjent mottak. Sorteringsgraden skal være minst 70%.
Anlegget skal ha minimal avfallsproduksjon og være rent og ryddig

MÅL FOR ANLEGGSPERIODEN
 Avfall skal håndteres som en ressurs og behandles forskriftsmessig. Avfallet skal kildesorteres og
minst 70% av avfallet skal gå til gjenbruk eller gjenvinning

87

Forurensningsloven §27
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INNSPILL
88
Målformuleringene har bl.a. tatt utgangspunkt i følgende innspill fra kreativ fase i arbeidet samt møter
myndigheter og miljøorganisasjoner:





Rivning av broer og andre bygningstekniske konstruksjoner
Behov for avfallsplan
Planlegge kildesortering
Kartlegge potensielt farlig avfall

De følgende to tabellene viser sammenhengen mellom mål, krav og tiltak for avfallshåndtering:
Tabell 31 Avfallshåndtering – Mål, krav og tiltak for ferdig elektrifiserte baner
Prosjektmål for ferdig anlegg
Prosjektkrav/ tiltak
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet
Anlegget skal ha minimal avfallsproduksjon og være rent
og ryddig.

Krav til utarbeidelse av avfallsplaner.

Avfall skal håndteres som en ressurs og behandles
forskriftsmessig. Avfallet skal kildesorteres og minst 70%
av avfallet skal gå til gjenbruk eller gjenvinning

Krav til utarbeidelse av avfallsplaner.
Kartlegge potensielt farlig avfall

Tabell 32 Avfallshåndtering - Mål og krav for anleggsfase
Prosjektmål for anleggsfase
Miljømål i elektrifiseringsprosjektet
Avfall skal håndteres som en ressurs og behandles
forskriftsmessig. Avfallet skal kildesorteres og minst 70% av
avfallet skal gå til gjenbruk eller gjenvinning

Prosjektkrav/ tiltak

Krav til miljøsaneringsbeskrivelse for bygg og anlegg som skal rives.
Krav til utarbeidelse av avfallsplaner.
Krav til entrepenører om avfallshåndtering i anleggsperioden fastsettes i
kontrakt.
Rapporteres for hvert prosjekt og hver entreprise
Kartlegge behov for arealer til avfallshåndtering.
Følge Jernbaneverkets miljøstyringssystem for avfall.

17.3 FØRINGER I LOVER OG RETNINGSLINJER
89

Avfallsforskriften sikrer at avfall tas hånd om på en slik måte at det ikke skaper forurensninger eller skader
mennesker eller dyr, eller fare for dette, og bidra til et hensiktsmessig og forsvarlig system for håndtering av
farlig avfall. For rivningsavfall gjelder § 9-6 i TEK10 (krav til avfallsplan mm).
Den europeiske avfallskatalog (EAK), identifiserer hvilke avfallsfraksjoner som betraktes som farlig avfall.
90
Regler om avfallshåndteringen finnes også i internkontrollforskriften , forskrift om miljørettet helsevern
91
92
93
(§9) , forskrift om skadedyrbekjempelse og i forurensingslovens bestemmelser om forsøpling og
deponering av avfall.

88

Grønne spor i Trøndelag – Rapport fra kreativt ideverksted. JBV 2013. IUP-00-A-04973
FOR-2004-06-01-930 Avfallsforskriften
90
FOR-1996-12-06-1127 Internkontrollforskriften
91
FOR-2003-04-25-486 Forskrift om miljørettet helsevern
92
FOR-2000-12-21-1406 Forskrift om skadedyrsbekjempelse
93
LOV-1981-03-13-6 Forurensningsloven
89
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94

Lov om offentlige anskaffelser §6 stiller krav til at offentlige oppdragsgivere under planleggingen av den
enkelte anskaffelse skal ta hensyn til livssykluskostnader og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.
Se Jernbaneverkets håndbok for miljø, kap 7.5 om prosedyre for avfallshåndtering.

95

17.4 HOVEDUTFORDRINGER
Følge hovedprinsippet i riktig avfallshåndtering:



Hindre at avfall oppstår og redusere mengden skadelige stoffer i avfallet.
Fremme gjenbruk, materialgjenvinning, energiutnyttelse fremfor deponering.

Andre utfordringer er knyttet til håndtering av rivningsavfall samt krav til håndtering av avfall fra byggingen av
nye tekniske anlegg.

17.5 VIDERE ARBEID
Kartlegge behov for arealer til avfallshåndtering.
Kartlegge potensielt farlig avfall.
Avklare avfallshåndteringstema i miljøoppfølgingsplanene.

94

95

LOV-1999-07-16-69 Anskaffelsesloven
http://www.jernbaneverket.no/no/Jernbanen/Miljo/Miljopavirkning/Handtering-av-avfall/
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18 Revisjon av prosjektets miljømål
Miljøprogrammet skal revideres når ny kunnskap om miljøpåvirkninger fremkommer, eller det foretas
96
endringer i prosjektet og dets rammebetingselser

Rev

96

Beskrivelse av endring

Dato

Forankring

I henhold til NS 3466:2009
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Vedlegg
1 - MILJØTEMAKART FOR DELSTREKNINGENE
Kartfesting av viktige miljøtema i målestokk 1:20 000 / 1:50 000 for begge banestrekningene

2 - MILJØMATRISE
Matrise som viser sammenhengen mellom miljøtema, -mål, -krav og –indikatorer både for ferdig
elektrifisert bane og i anleggsfasen
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Referanser
Sentrale lovkrav


Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)



Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven)



Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (Produktkontrolloven)



Lov om forvaltning av naturens mangfold (Naturmangfoldloven)



Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven)



Lov om rett til miljøinformasjon og deltakelse i offentlige beslutningsprosesser av betydning for
miljøet (Miljøinformasjonsloven)



Lov om kulturminner (Kulturminneloven)



Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) (kap. 3 om miljørettet helsevern)



Lov om offentlige anskaffelser



Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven).

Jernbaneverkets interne krav


Håndbok for prosjektarbeid i Jernbaneverket (STY-601741)



Styring av utrednings-, plan- og byggeprosjekter i Jernbaneverket (STY-603046 datert 1.4.2014)



Delegerte roller miljø (STY-603075)



Håndbok i miljøstyring (STY-601297)

Standarder


Miljøstyringssystemer - Spesifikasjon med veiledning (ISO 14001:2004)



Miljøstyringssystemer - Generelle retningslinjer om prinsipper, systemer og understøttende teknikker
(ISO 14004:2004)



Energiledelsessystemer - Krav med brukerveiledning (ISO 50001:2011)



Norsk standard for miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for bygge-, anleggs- og
eiendomsnæringen (NS 3466:2009)

80 | MILJØPROGRAM ELEKTRIFISERING AV TRØNDER- OG MERÅKERBANEN

Trønder – og Meråkerbanen
Elektrifisering

Miljøprogram

Side:
Dok.nr:
Rev:
Dato:

81 av 81
ETM-00-A-00004
00A
30.06.2014

Kildehenvisning
Avinor, Jernbaneverket, Kystverket, Statens vegvesen: Virkninger av klimaendringer for transportsektoren.
Arbeidsdokument for Nasjonal transportplan 2010-2019. Rapport fra en tverretatlig arbeidsgruppe. Oslo, mai
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