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BAKGRUNN OG FORMÅL
Bakgrunn

InterCity-området er definert som området langs jernbanestrekningene Oslo - Lillehammer, Oslo Halden og Oslo - Skien, samt den fremtidige Ringeriksbanen. Tiltaket omtalt i denne rapporten skal
effektivisere togtrafikken og bruken av spor langs Dovrebanen med pendel-ende i Hamar.
InterCity-områdene kjennetegnes av en flerkjernet bystruktur med stort befolkningsgrunnlag og
stedvis tett arealbruk. Økt kapasitet og kvalitet i transporttilbudet er en viktig forutsetning for en
positiv regional og lokal utvikling. Utbygging av infrastruktur for jernbane i InterCity-området skal
bidra til utvikling av attraktive og konkurransedyktige regioner, for på den måten å avlaste presset
på hovedstadsområdet.
InterCity-strekningene skal utbygges med moderne dobbeltsporet jernbane for høy hastighet med
tilhørende stasjoner og anlegg for vending, hensetting og vedlikehold i samsvar med ønsket
forbedring av togtilbudet på Østlandet.
Som følge av realiseringen av dobbeltsporutbyggingen på Dovrebanen og en planlagt økning av
togfrekvensen til Hamar, er det behov for et hensettingsanlegg i Hamar-området.
Hensettingsanlegget skal ikke plasseres for langt unna pendelens ende. I henhold til
konseptdokumentet, [1], er pendelens ende definert som Hamar stasjon for tilbudskonsept T2024.
Behovet for hensettingsplasser ble opprinnelig definert i utredningsrapporten Hensetting Østlandet,
[2]. I denne er behovet for hensettingsplasser i Østlandsområdet definert for 2023/2027, 2040 og
2040+. Utredningen tar høyde for at det legges opp til økt togtrafikk på Østlandet i årene fremover.
I dette ligger også den planlagte InterCity-utbyggingen.
I 2014 ble planarbeid for nytt dobbeltspor på strekningen Sørli-Brumunddal satt i gang. Det ble
vedtatt kommunedelplaner i kommunene Stange og Ringsaker, men på strekningen gjennom
Hamar (Åkersvika-Brumunddal) var det uavklarte innsigelser og saken ble sendt til KMD for
avgjørelse. KMD krevde ytterligere utredninger av begge alternative traseer gjennom Hamar og tok
initiativ til en ny planprosess. Som en del av denne prosessen ble det lagt opp til at
jernbanerelaterte funksjoner som stasjonslokalisering, sportrase, verksted, driftsbase og
hensettingsanlegg skulle planlegges og utredes i ny planprosess.
Det er vurdert et behov for 10 hensettingsplasser til byggetrinn 1 i 2026. Til byggetrinn 2 (utbygging
av dobbeltsporet fra Åkersvika til Brumunddal), etter at ny stasjon på Hamar er på plass, øker
behovet for hensettingsplasser. Det økte behovet avhenger av pendelens endestasjon, men det er
beregnet at det er behov for ytterligere 10 hensettingsplasser i forbindelse med ferdigstillelse av
byggetrinn 2 i 2034. I denne tekniske hovedplanen planlegges det derfor for et hensettingsanlegg
på Skattumshagan med 20 hensettingsplasser som skal stå ferdig i 2026.

2.1.1

Hensetting på Skattumshagan ved Hjellum

En vurdering av lokaliseringsalternativer for hensetting konkluderte med at Skattumshagan ved
Hjellum var det best egnede alternativet primært fordi området ligger nær Hamar stasjon. I tillegg
er løsningen for Skattumshagan vurdert som bedre med tanke på gjennomførbarhet og kostnader
sammenlignet med de andre vurderte alternativene. Skattumshagan vurderes som en god
plassering uavhengig av stasjonsplassering for nytt dobbeltspor i Hamar. I planprogrammet er
Skattumshagan fastsatt som plassering av hensettingsanlegget og begge traseene utredes derfor
med hensetting her.
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For mer informasjon om valget av Skattumshagan og vurderingene bak, vises det til
planbeskrivelsen for kommunedelplanen for hensettingsanlegget.

2.1.2

Utredningsplikten

Alle tekniske avgjørelser som er tatt og beskrevet i denne planen er basert på grundige
vurderinger, faglige og samfunnsøkonomiske, gjennomført av Bane NOR i henhold til
utredningsplikten.

2.2

Formål og målsetninger

Formålet med denne tekniske hovedplanen er å kunne gi en god teknisk beskrivelse av tiltaket.
Hovedplanen inngår som grunnlag i kommunedelplanen med full konsekvensutredning for
hensettingsanlegget på Skattumshagan og skal gi beslutningsrelevant informasjon for
beslutningstakere med den hensikt å komme frem til beste løsning for plassering og utforming.

2.2.1

Samfunnsmål

Samfunnsmålet for dette prosjektet er å:
·

2.2.2

tilrettelegge for hensetting som gjør det mulig å gjennomføre ønsket tilbudsforbedring på
kort og lang sikt med bakgrunn i forventet etterspørsel.

Effektmål

Effektmålene for dette prosjektet er å etablere hensettingsanlegg (både for dag- og natthensetting)
som gjør det mulig:
·
·
·
·

2.2.3

å realisere tilbudskonseptet som ligger til grunn for rutemodell T2024.
for togselskaper å anskaffe nytt togmateriell iht. innmeldt behov på kort og lang sikt.
å ta høyde for trafikkvekst utover 2026 frem mot 2060.
å optimalisere togdriften herunder ved å redusere tomtogkjøring og dermed driftskostnader
og sporbelegg.

Resultatmål

Resultatmålene for dette prosjektet er å:
·
·
·

levere underlag for videre prosjektering av hensettingsanlegg i nærheten av Hamar.
ha planvedtak for hensettingsanlegg for Hamar i mai 2020.
gjennomføre hovedplanfasen for hensetting Hamar innenfor rammene av PBL og i samsvar
med Bane NORs styringsrammer for UPB-prosessen, med leveranse av politisk vedtatt
planprogram, kommunedelplan med konsekvensutredning og teknisk hovedplan.
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PLANPROSESS

Denne tekniske hovedplanen utgjør det jernbanetekniske grunnlaget i Kommunedelplanen for
hensettingsanlegget på Skattumshagan. Under følger en forklaring av planprosessen og fremdrift.
For mer utdypende informasjon om planarbeidet, medvirkning og konsekvensutredning vises det til
kommunedelplanens hoveddokumenter, planbeskrivelse, plankart og bestemmelser.

3.1

Rollefordeling og ansvar

I arbeidet med kommunedelplanen er Bane NOR forslagsstiller. Hamar kommune er
planmyndighet og skal vedta planen. Hamar kommune er også involvert underveis i planarbeidet.
Rådgivere for planarbeidet og utredningene er Rambøll-Sweco ANS, som er satt sammen for dette
prosjektet og med sin opprinnelse i rådgivningsselskapene Rambøll Norge AS og Sweco Norge
AS. Konsulentgruppens arbeid danner grunnlaget for Bane NORs anbefaling.

3.2

Planprogram

I slike store samferdselsprosjekter stilles det krav om konsekvensutredning, og dermed skal det
også utarbeides et planprogram. Planprogrammet beskriver hvordan planarbeidet skal
gjennomføres og gjelder både for planen for dobbeltspor mellom Åkersvika og Brumunddal, og
planen for hensettingsanlegg. Planprogrammet beskriver hvilke alternativer, utredningstema og metodikk som skal legges til grunn for å komme frem til en god løsning. Planprogrammet er
utarbeidet med bakgrunn i bestillingen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i brev
datert 01.09.2017 og Jernbanedirektoratets brev datert 19.12.2017.
Planprogrammet slår fast at hensettingsanlegget kan utredes i en egen planprosess, uavhengig av
valg av trasé for dobbeltsporet gjennom Hamar. Det vil si at det utarbeides én kommunedelplan for
dobbeltsporet og én kommunedelplan for hensetting som begge følger samme fremdrift og
planprosess.
Varsel om oppstart av planarbeid ble annonsert 02.11.2018. Samtidig ble planprogrammet lagt ut
på høring og til offentlig ettersyn. I høringsperioden kom det inn 28 merknader til planprogrammet.
Disse er behandlet i et eget merknadsdokument og innarbeidet i planprogrammet.
Planprogrammet ble fastsatt av Hamar kommune 27.02.19.

3.3

Fremdrift og videre prosess

Det er satt følgende fremdriftsplan for kommunedelplanarbeidet:
·
·
·
·
·

Utarbeidelse av planforslaget og tilhørende planprosess for dobbeltspor og
hensettingsanlegg: januar - oktober 2019
Politisk førstegangs behandling: desember 2019
Høring og offentlig ettersyn: januar - februar 2020
Merknadsbehandling: februar - mars 2020
Sluttbehandling: planvedtak mai 2020

InterCity-prosjektet,
Dovrebanen

Teknisk hovedplan

Hensetting Hamar

Side:

11 av 69

Dok.nr:

ICH-10-A-22031

Rev.:

02A

Dato

19.09.2019

Figur 1: Fremdriftsplan for kommunedelplanarbeidet
Etter at de to kommunedelplanene, en for dobbeltsporet og en for hensettingsanlegget, er vedtatt
skal det utarbeides reguleringsplaner for tiltakene. I reguleringsplanene vil tiltakene detaljeres ut og
følge standard tilhørende medvirkning. Bygging av dobbeltsporet og hensettingsanlegget kan
starte når reguleringsplanene for de to tiltakene er vedtatt.
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SITUASJONBESKRIVELSE
Stedbeskrivelse

Figur 2: Oversiktskart
Skattumshagan ligger ca. 4,5 - 5 km øst for Hamar, ved Rørosbanen og tettstedet Hjellum. I tillegg
til tettstedsbebyggelsen består området av jordbruk og skog som brukes som turområde av
beboerne.
Jernbanen i området består av en enkeltsporet rett strekning som egner seg godt til
hensettingsanlegg. Da Rørosbanen ikke er elektrifisert kjøres det kun dieseltog på strekningen.
Strekningen har flere planoverganger, både sikret og usikret, som benyttes av beboere i området
for både tur- og næringsformål.

4.2

Plassering av hensettingsanlegg

Denne hovedplanen beskriver tekniske løsninger for tre forskjellige alternativer. Figur 3, Figur 4 og
Figur 5 viser hvor de forskjellige alternativene havner i landskapet.
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Hensettingsanlegg Skattumshagan
Alternativ Nord A

Figur 3: Plassering av alternativ Nord A

Hensettingsanlegg Skattumshagan
Alternativ Nord B

Figur 4: Plassering av alternativ Nord B
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Hensettingsanlegg Skattumshagan
Alternativ Røros B

Figur 5: Plassering av alternativ Røros B

4.3

Grunnforhold

Hensettingsområdet ligger i et jordbruksområde med slak helling mot sørvest.
På hele hensettingsområdet ligger det et topplag på inntil 1 m med organiske masser. Et lokalt
område med torv er påtruffet der høyspentlinja krysser Rørosbanen. For øvrig domineres hensettingsområdet av morenemasser over berg.
Dybde til berg er registrert mellom ca. 2 - 14 m under dagens terreng, men hovedsakelig ligger
dybde til berg mellom 5 - 7 m under terreng. Grunnvannstand er målt ved jernbaneundergangen
ved Oug til å være ca. 1 m under terreng. Det må forventes noe grunnvann i anleggsperioden som
må tas hånd om med grøfter og pumper.
Morenemasser er normalt god byggegrunn med høy bæreevne og lavt setningspotensiale.
Morenemassene må forventes å være telefarlige. Alle organiske masser og bløte leirmasser må
masseutskiftes for å unngå setninger på hensettingsområdet.
Global stabilitet for området vurderes som uproblematisk ut fra de topografiske forholdene og
løsmassene som er påtruffet i grunnundersøkelsene.

4.4

Hydrologi og flom

Området er forholdsvis tørt med en normal nedbørsmengde på 565 mm og en årlig
middeltemperatur i området på 3,4 °C. Normal julitemperatur er på 14,8 °C og midlere januar- og
februar temperaturer på litt under -8 °C. Avrenningen er lav i denne regionen, med 7,3 l/s pr. km2 i
årlig avrenning.
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Området som drenerer ned til hensettingsområdet er sørvestvendt, med forholdsvis lavt relieff og
en høyde mellom 130 og 225 m over havet. Området drenerer til Svartelva som går gjennom
dalbunnen ned mot Åkersvika og videre inn i Mjøsa. De planlagte sporvariantene krysses av fire
mindre nedbørfelt som vist i Figur 6. Nedbørfeltene har en størrelse på mellom 12 og 150 hektar
og tilsammen et samlet areal på 3,06 km2. Nedbørfeltene er hovedsakelig på dyrket mark og i
skogareal med en andel på hhv. 71,4 % og 18,2 %.

Figur 6: Nedbørfelt ned til hensettingsområdet.

4.5

Hydrogeologi

Det er ikke utført hydrogeologiske feltundersøkelser i forbindelse med dette prosjektet. Grunnlaget
for vurdering av hydrogeologiske forhold i området kommer fra kartleggingsarbeidet som NGU har
utført. I tillegg har Multiconsult utført en del feltundersøkelser i forbindelse med prosjektet «Sikring
og sanering av planoverganger - Område Midt, tiltak Oug» for Bane NOR i 2016, se rapport [3].
Fra NGUs løsmassekart i Figur 7 ser man at hensettingsområdet er overdekket av morene og
stedvis finner man forekomster av torv og myr. Dybde til fjellet ser ut til å variere og forventes å
bestå av alunskifer. NGU betrakter morene som lite vannførende og har dermed vurdert at
området har begrenset grunnvannpotensial, vist i Figur 8. Multiconsults undersøkelser viser at
dette ikke nødvendigvis er riktig over hele området. De rapporterer vekslende lag av sand og leire,
mens over fjellet fant de et lag med masser bestående av knust og forvitret alunskifer.
Området er relativt tørt. Basert på NVEs vannbalansesimuleringer har det en årlig gjennomsnittlig
grunnvanndannelse på 230 mm/år. Fra NGUs kart og Multiconsults rapport kan man konkludere
med at det ikke finnes en sammenhengene grunnvannsforekomst i området. Multiconsult instal-
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lerte et piezometer (elektrisk poretrykksmåler) ved siden av jernbanen, men det ikke er bekreftet
om denne fremdeles er i drift eller er fjernet. I henhold til rapporten ble det målt at
grunnvannstanden ligger omtrent 1 m under bakkenivå. Piezometeret ble satt ned i leire og
dermed kan man ikke si med sikkerhet at det som ble målt er representativ for hele området. Men
at man observerer flere områder med torv og myr i løsmassekartet er en indikasjon på at
grunnvannstanden ligger nær terrengnivået.

Figur 7: Løsmassekart fra NGU. De alternative anleggsbeltene er tegnet inn.

Figur 8: Grunnvannspotensial vurdert av NGU. De alternative anleggsbeltene er tegnet inn.
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Felles grensesnitt

Prosjektgrensesnitt:
·
·
·
·
·

ERTMS-Programmet
InterCity-prosjektet Dovrebanen, Sørli – Åkersvika
InterCity-prosjektet Dovrebanen, Åkersvika – Brumunddal
Elektrifisering Rørosbanen
Sikring og sanering av planoverganger – Område Nord1, tiltak Oug

Andre grensesnitt:
·
·
·

1

Eidsiva Nett, høyspentkabel og strømforsyning.
Hamar Kommune
Statens vegvesen

Ble i 2019 endret fra «Område Midt» til «Område Nord»
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PROSJEKTSPESIFIKKE FØRINGER, KRAV OG FORUTSETNINGER

Prosjektspesifikke føringer og krav nevnes her. For generelle krav se Kravgrunnlag [4].

5.1

Føringer for planarbeidet

Følgende styrende dokumenter legges til grunn:
·
·

Veileder for utforming av driftsbanegårder [5]
Teknisk Designbasis for InterCity [6]

Hensettingsanlegg på Skattumshagan skal utformes etter følgende forutsetninger:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

5.2

Hensettingsanlegget skal dimensjoneres for 20 togsett med lengde 110 m.
Det skal dimensjoneres for dobbeltsett med lengde 220 m, med muligheten for hensetting
av enkeltsett (110 m).
Det skal tilrettelegges for servicefasiliteter. Dette omfatter sanitærtømming og vannpåfylling
som kan realiseres ved ankomstspor eller i sporviften.
Det skal settes av plass til glykolpåføring.
Det skal tilrettelegges for inn- og utkjøring i begge retninger til og fra anlegget.
Det skal ikke vurderes trinnvis utbygging.
Hensettingsanlegget skal dimensjoneres for utbygging av togvarme. Det er ikke besluttet
om anlegget skal bygges med togvarme, eller om togsettene skal hensettes under
spenningssatt kontaktledning.
Det skal settes av 60 m for utvendig vaskemaskin.
Det skal ikke etableres egne strømuttak i plattform da det er strømuttak i FLIRT-settene.
Det skal tilrettelegges for 1 - 2 servicekiosker per alternativ.
Det skal medtas kostnader for omlegging av eksisterende høyspentlinje, men ut over dette
skal ikke høyspentlinjen omfattes av hovedplanarbeidet.
Elektrifisering av Rørosbanen skal kun beskrives og kostnadsberegnes overordnet.
En overordnet vurdering av erstatningen av Hjellum planovergang med planskilt kryssing
viste at dette ville medføre et for stort inngrep i lokalsamfunnet og bli svært kostbart.
Hjellum planovergang har derfor ikke blitt behandlet videre i denne hovedplanen.
I henhold til nasjonal signalplan [7] skal Rørosbanen bygges ut med signalanlegg i klasse
A, ERTMS level 2 med oppstart 2024. Det forutsettes derfor at hensettingsanlegget også
bygges ut med ERTMS.
Det skal ikke prioriteres at hensettingsanlegget skal benyttes til kryssing eller forbikjøring.

Skjematisk plan

I Bane NORs veileder, [5], er det utarbeidet ulike prinsipp for utforming av hensettingsanlegg.
Hvilken utforming som anbefales er avhengig av størrelse på anlegget med antall
hensettingsplasser og eventuell tilknytning til stasjon eller ventespor.
Figur 9 viser skjematisk sporplan brukt som utgangspunkt for utarbeidelse av skjematiske
sporplaner for hensettingsalternativene på Skattumshagan. Skjematiske sporplaner for hvert
alternativ er vist senere i rapporten.
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Total, L = ca. 1050 m
Ventespor, L=500 m

Bredde = 55 m

Forutsetter at man legger
til rette for toalettømming
og vannpåfyling med bil.
L = minimum 260 m for
to enkeltsett(110)
Ankomstspor, L = 240 m
Sikkerhetssone, L = 50 m (+10)

Utfordringen med ankomstspor. Ingen objekter/
mennesker i nærheten av togspor. Potensielt kan
glykol- og va skeanlegget være en del av
sikkerhetssonen.

Figur 9: Anbefalt utforming av driftsbanegård med 8-16 plasser hvor det er behov for togspor. Kopi
fra Bane NORs veileder [5]
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OPTIMALISERINGSPROSESS

6.1

Innledende optimalisering Skattumshagan

I den innledende optimaliseringsfasen ble seks ulike alternativer vurdert.
Tre forskjellige plasseringer av hensettingsanlegget ble vurdert, med to forskjellige konseptvalg for
plassering av servicefasiliteter. Med servicefasiliteter menes toalettømming og vannpåfylling. Dette
kan realiseres i ankomstsporene, eller det kan tilrettelegges for at toalettømmingen utføres med
septikbiler i selve sporviften der togene står hensatt. Vannpåfyllingsposter vil da også havne i
sporviften. Henholdsvis omtales løsningen med servicefasiliteter i ankomstspor som «A-løsning»,
mens tilrettelegging for septikbil omtales som «B-løsning». (A for ankomstspor og B for bil.). Et
hensettingsanlegg med servicefasiliteter på ankomstsporet (A-løsning) vil kreve et lengre anlegg
enn en B-løsning ettersom ankomstsporene blir lengre, mens en B-løsning vil kreve en bredere
sporvifte enn en A-løsning fordi det må settes av plass til septikbiler mellom spor.
De seks alternativene som ble vurdert var:
·
·
·
·
·

·

Nord A: Hensettingsområdet legges nord for Rørosbanen, med servicefasiliteter i
ankomstspor.
Nord B: Hensettingsområdet legges nord for Rørosbanen, med servicefasiliteter i
hensettingssporene.
Sør A: Hensettingsområdet legges sør for Rørosbanen, med servicefasiliteter i
ankomstspor.
Sør B: Hensettingsområdet legges sør for Rørosbanen, med servicefasiliteter i
hensettingssporene.
Røros A: Hensettingsområdet legges sør for Rørosbanen, med servicefasiliteter i
ankomstspor. Rørosbanen legges om nord for nåværende Rørosbane slik at hele
hensettingsområdet kan starte lenger vest enn for Sør-alternativene. I deler av nåværende
Rørosbane plasseres ett av to ankomstspor.
Røros B: Hensettingsområdet legges sør for Rørosbanen, med servicefasiliteter i
hensettingssporene. Rørosbanen legges om nord for nåværende Rørosbane slik at hele
hensettingsområdet kan starte lenger vest enn for Sør-alternativene. I deler av nåværende
Rørosbane plasseres ett av to ankomstspor.

Denne innledende optimaliseringen endte med en anbefaling på å gå videre med tre alternativer.
De ble da rangert som følger:
1. Nord A
2. Røros B
3. Nord B
Disse alternativene gir alle en tilfredsstillende jernbaneteknisk og funksjonell løsning, særlig
alternativ Nord A som fremsto som best i denne kategorien. Alle de anbefalte alternativene har
mindre behov for skjæringer i landskapet, mindre beslag av dyrket mark og investeringskostnaden
er lavere enn de alternativene som ikke ble videreført. Av de tre alternativene som ble videreført
har Nord-alternativene noe mer negative konsekvenser innenfor ikke-prissatte fagtema, mens her
kommer Røros B bedre ut.
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Løsning uten ankomstspor

For å spare areal og lengde på anlegget ble Rambøll-Sweco bedt om å vurdere følgende løsning
fra veilederen:
L=-Xm

Total, L = ca. 600 m

L = minimum 260 m for
to enkeltsett(110)
L = X, avhenger av behov
(Tining, vaskeanlegg, glykol, hall, uttrekk)
Bredde = 55 m
Forutsetter at man legger
til rette for toalettømming
og vannpåfyling med bil.

Ventespor, L=500 m

Figur 10: Kopi av figur av arealeffektiv løsning i lengderetning fra veileder, [5]
I veilederen er denne figuren omtalt som en anbefalt løsning der hensetting foregår nært stasjonen
for inntil 12 hensettingsplasser. Det aktuelle hensettingsområdet, Skattumshagan, ligger 4,5 - 5 km
unna Hamar stasjon og Rambøll-Sweco har fått avklart at Bane NOR ønsker at det prosjekteres for
20 hensettingsplasser.
Alternativet vist i Figur 10 kan redusere hensettingsanleggets lengde med ca. 200 - 300 m
sammenlignet med B-alternativet.
Det er signalteknisk mulig å kjøre på togvei direkte inn i hensettingssporene. Alternativt kan man
gå direkte fra togvei til skiftevei. Ved aksept fra ATTL av en slik løsning er dette alternativet i
teorien kapasitetsmessig på høyde med de øvrige alternativene som er vurdert på Skattumshagan
hvor togene ankommer to ankomstspor, forutsatt at det ikke er togbevegelser inne på
hensettingsanlegget.
Dette alternativet er derimot vesentlig dårligere for funksjonaliteten inne på hensettingsanlegget
ettersom det kreves at togsett som skal vaskes typisk må ha tre skiftebevegelser for å få dette
gjennomført. Ved vask av togsett vil hensettingsområdet bli belagt mens tog og skift vaskes. Det vil
da heller ikke være mulig å kjøre inn og ut av hensettingsområdet. Dersom et tog ankommer
hensettingsanlegget samtidig som et tog vaskes kan toget som ankommer måtte vente i hovedspor
til vask av tog er ferdig. Dette vil være svært negativt for kapasiteten på Rørosbanen og kan føre til
behov for at bomanlegget på Hjellum blir liggende nede i lange perioder.
Løsningen slik den er skissert vil heller ikke ha påkobling i retning mot Elverum og dermed også
være mer sårbar for eventuelle utfordringer med en eller flere sporveksler.
Rambøll-Sweco anser løsningen som er beskrevet her som dårlig egnet og arbeidet med
hovedplanen har derfor knyttet seg til alternativer som gir nødvendig kapasitet og funksjonalitet.
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TEKNISK PLANBESKRIVELSE

Dette kapittelet er delt inn i fire deler. Den første delen beskriver alt som er felles for alle
alternativene. Løsninger som ikke er felles for alle alternativene beskrives i de neste tre kapitlene.
Der dette avviker er det spesifisert.

7.1

Felles for alle alternativene

7.1.1

Kapasitet

Forutsatt dagens trafikk på Rørosbanen, med 2 timers frekvens for regiontogene og 2 til 4
tømmertog per dag, er det uproblematisk å hensette tog på Skattumshagan. Kjøretiden mellom
hensetting og Hamar stasjon vil være under 5 minutter, som gir omtrent 12 ruteleier mellom
hensetting og Hamar per time. Dette må fordeles mellom tog i rute, og tog til og fra hensetting. I
forbindelse med tilbudskonsept T2024 er det behov for ca. 16 - 20 ruteleier mellom
hensettingsanlegget og Hamar per dag. I senere faser dobles antall tog som hensettes og dermed
trafikken mellom Hamar og hensetting. Det at Skattumshagan ligger så nært Hamar stasjon er
regnet som svært fordelaktig for fremtidig togtrafikk.

7.1.2

Områdeplan

Dette avsnittet beskriver hovedelementene i arbeidet med den helhetlige planen og forslag til
områdeplan som omfatter plassering av nødvendig infrastruktur, bygningsmasse og
landskapsmessig bearbeiding.

Sideterreng og vegetasjon
Et hensettingsanlegg vil bryte med den jordbrukspregende landskapskarakteren. For å minimere
dette er det gjort flere landskapsfaglige grep.
Et av grepene er et langsgående, skjermende vegetasjonsbelte som knytter seg til eksisterende
grønnstruktur og bekkedrag.
Der skogsareal blir berørt, vil tilgrensende skråningsutslag revegeteres ved bruk av metoder for
naturlig revegetering. Det vil si at vegetasjonsetablering foregår ved spiring fra røtter og
frømateriale som er tilgjengelige i toppmasser som skaves av, mellomlagres og gjenbrukes på
aktuelle områder.
Anleggets sideterreng vil utformes med skråningsvinkel 1:2 for å minimere inngrep og beslag av
dyrket mark. Skråningsutslaget tilsåes med egnet frøblanding.
Øvrige gressarealer vil i størst mulig grad tilsåes som blomstereng med tilpasset frøblanding av
nøysomme arter med etableringsevne, og små krav til vedlikehold. Foruten egnede gressarter,
skal engen også inneholde villblomstarter.
Det er lagt vekt på å gi servicebygget en hyggelig adkomstsone og et areal for opphold med noe
prydbeplantning.

Områdesikring
Inngjerding av området skjer med et flettverksgjerde med totalhøyde 2,5 m med piggtråd på
toppen. Gjerdet utstyres med adgangskontroll ved inngangsporter. Inngjerdingen fungerer som
områdesikring og skal hindre uvedkommende å komme inn på hensettingsanlegget. Det er også
planlagt et 1,1 m høyt gjerde for å separere hensettingsanlegget mot Rørosbanen.
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Jernbaneteknikk med overbygning
Spor

For overbygningen gjelder følgende:
·
·
·
·

Overbygningsklasse c+
Kvalitetsklasse K4 for ankomstsporene (hastighet 45 - 70 km/t)
Kvalitetsklasse K5 for alle andre spor (hastighet ≤ 40 km/t)
Røros B: Kvalitetsklasse K0 for omlagt Rørosbane (hastighet > 145 km/t)

Sporets overbygning oppfyller kravene til overbygningsklasse c+ (22,5 tonns aksellast). Spor og
sporveksler planlegges med skinner av typen 54E3 og betongsviller JBV54. Dette er antatt
standard på eksisterende bane. Det er ikke vurdert gjenbruk av eksisterende skinner og sviller ved
omleggingen av eksisterende Rørosbane i alternativ Røros B.
Hensettingsanleggene planlegges med to gjennomgående servicespor i forlengelsen av
ankomstsporene. Avhengig av valgt driftskonsept, dimensjoneres sporene for å ha plass til
vannpåfylling, toalettømming, utvendig vaskeanlegg og glykolpåføring ulike steder.
Anleggene er plassert slik at tog fra Hamar kan kjøre rett inn på hensettingsanlegget uten å vende
eller stoppe i hovedsporet.
Det etableres 10 hensettingsspor med kapasitet til å hensette 20 togsett i hvert alternativ. Spor til
hensettingsspor etableres med 0 ‰ fall/stigning i denne planfasen for å redusere mengde
skjæring, siden det er fare for alunskifer i området. Det er mulig å legge til rette for fall mot sporbutt
i neste planfase.
Der det settes av plass til utvendig vask og glykolpåføring er det 0 ‰ stigning/fall.
Minste kurveradius i horisontalgeometrien som ble brukt er R = 190 m. Inn- og utgående
ankomstspor er dimensjonert for 60 km/t i hvert alternativ. Dimensjonerende hastighet for
hensettingsspor er 40 km/t i hvert alternativ.

Signal- og sikringsanlegg
Prosjekterte løsninger av signal- og sikringsanlegg er funksjonelt tilnærmet like for alle
alternativene og omtales derfor samlet her.
Signalanlegget for hensettingsanlegget dekker deler av Rørosbanen samt hensettingsområdet og
inneholder innkjørstoppskilt, utkjørstoppskilt og indre stoppskilt. Tog kan kjøre til/fra Hamar på
togvei inn og ut av ankomstsporene (spor 2 og 3). Alternativ inn- og utkjørtogvei fra Løten via spor
4, se Figur 11, Figur 12 og Figur 13. Det vil også bli mulighet for å kjøre som skift mellom
hovedspor og hensettingsområdet.
Det prosjekteres med 70 m sikkerhetssone etter stoppskilt på ankomstspor (20 km/t
frislipphastighet). Dette sikrer at en kan kjøre på togvei rett inn i ankomstsporet. Avledende veksler
mot hovedspor sikrer at man kan kjøre tog fram til indre utkjørstoppskilt samtidig som det går
trafikk på hovedsporet. Sporsperrer sikrer dekning mellom hensettingsplassene og togvei inn og ut
fra ankomst og avgangsspor. Det plasseres stoppskilt i hvert hensettingsspor tilpasset dobbeltsett
og enkeltsett FLIRT. Stoppskilt plasseres også i forbindelse med servicefasiliteter (toalettømming,
vannpåfylling, vask og glykolpåføring).
Hjellum planovergang blir liggende innenfor området for det nye signalanlegget. Det skal være
avhengighet mellom kjøretillatelse til og fra stoppskiltene og planovergangen.
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Det anbefales at det i en senere planfase etableres et samarbeid med ERTMS programmets
Rørosbaneprosjekt for å koordinere/optimalisere prosjektering av strekningen ved Skattumshagan.
Dette inkluderer blokkposter mellom Hamar og Løten, samt Hjellum planovergang og eventuelt
andre planoverganger på strekningen.

Figur 11: Skjematisk plan signal for alternativ Nord A

Figur 12: Skjematisk plan signal for alternativ Nord B
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Figur 13: Skjematisk plan signal for alternativ Røros B

Tele
Det etableres telesystemer for anlegget og et eget telerom i teknisk bygg 1. Transmisjon og
kabelanlegg (fiber og eventuelt parkabel) etableres for steder med objekter som har behov for
kommunikasjon. Det legges fiberkabel fra nærmeste NGN tilknytningspunkt til node og switch i
telerommet. Fra telerommet legges det lokalt spredenett, fiber og eventuell parkabel, til tekniske
rom, ITV skap, skap for sporvekselvarme (gruppeskap), RTU og PLS i lavspenningsanlegget og
andre steder eller objekter som har behov for transmisjon. NGN ansvarlig i Bane NOR involveres
for design av transmisjonsnettverk og etablering av NGN aksessnode.
Det antas at det ikke er nødvendig med utvidelse for radiodekning med nærhet til eksisterende
trasé. I neste fase bør det undersøkes nærmere om det er eksisterende radiodekning for GSM-R til
alle spor i anlegget. Dette verifiseres med Bane NOR radioplanlegger.
Det er lagt til grunn at det monteres videoovervåkingssystem med kameraer for overvåkning av
adkomst, innganger og eventuelt inne på sporområdet.
Det etableres adgangskontroll til drifts- og tekniske bygninger og rom, samt for innganger og porter
inn til anlegget.
Det etableres brannalarmsentral med detektorer i tekniske bygg og servicebygg.

Banestrømforsyning
Som følge av etableringen av hensettingsanlegget må strekningen til Hamar elektrifiseres. KLanlegget på hensettingsanlegget vil bli koblet sammen med strekningen Hamar - Hjellum, som
igjen kobles sammen med Dovrebanen. Med ny Hamar omformerstasjon på Jessnes anses
banestrømforsyningen i området for sterk, og det vil ikke være aktuelt med egne tiltak som følge av
etableringen av hensettingsanlegget.
Dersom det besluttes at togsettene skal hensettes under spenningssatt KL bør påvirkningen på
banestrømforsyningen vurderes av Infrastruktur - Energi i Bane NOR.

Kontaktledningsanlegg
Det skal bygges nytt kontaktledningsanlegg for hensettingsområdet. Dersom det bygges
togvarmeposter må kontaktledningsanlegget seksjoneres slik at det etableres seksjonsdele mellom
hvert enkeltsett. Dette for å ivareta skjøting og deling av togsett.
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En høyspentlinje som krysser over hensettingsområdet, må hensyntas i detaljplanfasen. Eidsiva
Nett har i dag en 66 kV regionalnettlinje (Hjel-Avgreining) som passerer over området. Nytt KLanlegg vil uavhengig av alternativ komme i konflikt med denne linjen ved at det ikke vil være
tilstrekkelig sikkerhetsavstand. Aktuelle løsninger er diskutert med Eidsiva Nett som melder at det
er høyst uønsket med ledningsføring i kabelkanal ved så høy spenning. Dette fører ofte til feil på
linjen. Aktuell løsning er derfor å heve 66 kV linjen ved å benytte høyere master. Dette må
vurderes nærmere i kommende planfaser, og da også om det vil være behov for justeringer av
plasseringer og antall master forbi området.
Det nye kontaktledningsanlegget på hensettingsområdet skal bygges etter System 20B med strekk
i kontakttråd og bæreline på 7,06 kN/7,06 kN.
Hoveddata for kontaktledningsanlegg System 20B med redusert innspenningskraft:
·
·
·
·
·
·

Spenning: 15 kV, frekvens 16 2/3 Hz, strømføringsevne 600 A
Kontakttråd type: CuAg – 100 mm2
Bæreline type: BZ II 50 mm2
Hengetråd type: BZ II 10 mm2
Innspenning (redusert): 7,06 kN/7,06 kN
Kontakttrådhøyde: 5,05 - 5,60 m, systemhøyde 1,6 m (1,3 m under åk)

Rørosbanen vil bli bygget med enten system 20A eller 20B. Det er da mulighet for at det må
prosjekteres minst en ledningspart med overgang mellom KL-systemene på hensettingsområdet
og på Rørosbanen. Dette må vurderes i en senere fase.
Hoveddata for kontaktledningsanlegg System 20B for Rørosbanen blir som for
hensettingsanlegget, med unntak av innspenningen som blir 10 kN/10 kN.
Hoveddata for kontaktledningsanlegg System 20A:
·
·
·
·
·
·
·
·

Spenning: 15 kV, frekvens 16 2/3 Hz, strømføringsevne 600 A
Kontakttråd type: CuAg – 100 mm2
Bæreline type: BZ II 50 mm2
Hengetråd type: BZ II 10 mm2
Y-line: BZ II 25 mm2
Innspenning: 10 kN/10 kN
Innspenning Y-line: nominell innspenningskraft på 2,3 kN
Kontakttrådhøyde: 5,05 - 5,60 m, systemhøyde 1,6 m (1,3 m under åk)

Det skal legges opp til redundans i strømforsyningen til hensettingsanlegget. En slik løsning kan
være å bygge forberedende anlegg for AT fram til hensettingsområdet, hvor fremtidige AT-ledere
benyttes som en forbigangsledning som kan mate hensettingsområdet. Formålet er at det skal
kunne være tog hensatt under KL-anlegget, samtidig som det foregår arbeid på KL-anlegget
mellom Hamar og Skattumshagan. For at dette skal være gjennomførbart, må det opprettholdes en
avstand mellom KL og AT, eller forbigangsledning, på 2 m.
Når det i fremtiden blir bygget AT-anlegg på Rørosbanen, vil hensettingsområdet kunne mates fra
PL på AT-anlegget for å opprettholde redundant løsning.
Jording i et elektroanlegg skal utføres slik at farlige berørings- og skrittspenninger unngås, og
videre for å oppnå elektromagnetisk sameksistens mellom de ulike anlegg, systemer og
komponenter. Jording skal også utføres for å medvirke til beskyttelse mot overspenninger i ulike
anleggsdeler.
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Banestrømmens returkrets skal holdes adskilt fra andre elektriske kretser og jordingsanlegg.
Isolasjonsnivået bør tilsvare isolasjonsnivået i kontaktledningsanleggets returkrets.
Det bygges ikke kontaktledningsanlegg med autotransformator eller sugetransformator inne på
hensettingsanlegget.
Det skal benyttes enten gittermaster (B eller H) eller bjelkemaster (HEB eller HEM) samt
hengemast for utligger i åk og utliggeråk.
Det skal benyttes åk type 12 og 14 i henhold til Bane NORs systemtegninger.
Det skal benyttes plasstøpte fundamenter i henhold til tegning EH-800150 og EH-800151, eller
betongsøylefundament ø555 mm med boltemønster 374 x 191mm i henhold til tegning EH800091.
Armering i betongkonstruksjoner kobles til banestrømmens returkrets. I konstruksjoner som er
seksjonert skal det monteres jordingsbolt i hver seksjon.

Lavspenning og 22kV
Ett teknisk bygg, omtalt som teknisk bygg 1, vil forsyne sporveksler, vaskemaskin, glykolanlegg,
servicebygg for togselskap, belysningsanlegg. Bygget vil inneholde høyspenningsrom,
lavspenningsrom, signalrom og telerom. Det plasseres også utstyr som UPS og RTU.
Strømforsyning til hensettingsanlegget vil være med 11 kV fra Eidsiva Nett. Det er begrenset
tilgjengelig effekt i nærliggende nett, og Eidsiva Nett må gjøre forsterkningstiltak. Nødvendige tiltak
vil avhenge av om det skal etableres togvarmeposter eller ikke. Eidsiva Nett står for kabel frem til
teknisk bygg 1 og grensesnitt blir på kabelsko inn på bryteranlegget. Nettselskapets jord utisoleres
på egen og isolert jordskinne, for å adskille nettselskapets jord og jernbanejord.
Alle jernbanetekniske installasjoner forsynes fra hovedfordeling i teknisk bygg 1. Det etableres
egne underfordelinger i tilstøtende rom. Det legges i hovedsak opp til 400 V TN-anlegg. Bortsett fra
anlegg hvor det kreves fortsatt drift etter første jordfeil, som vil bli forsynt med 230 V IT. Dette
løses i tekniske bygg, enten ved bruk av egen overgangstrafo (400/230V) eller 3-viklingstrafo
(22/0,4/0,23 kV). Dette må utredes nærmere i en senere planfase.
Alle avganger i hovedtavlen skal ha mulighet for overvåkning av status. For belysning etableres
dette etter gjeldende belysningskrav i teknisk regelverk og NS-EN 12464-1:2011. Det legges
generelt opp til bruk av LED lyskilder.
Det er planlagt å etablere to tekniske bygg for å forsyne togvarmeanlegg, hvis togvarmeanlegg
skal realiseres. Årsaken til at det er behov for to tekniske bygg er at togvarmepostene plasseres i
hver ende av hensettingssporene. Lengden på kablene vil dermed bli veldig lange dersom man
kun skal etablere ett teknisk bygg. Hvert bygg vil ha et høyspentrom med trafoer og høyspent
koblingsanlegg, et lavspenningsrom samt et rom for inntaksmoduler og fordelingsmoduler for
togvarmeanlegg.
Dersom det skal bygges togvarmeanlegg bør dette bygges som TN-anlegg med systemspenning
på 1730/1000 V. Hver togvarmepost dimensjoneres for 630 A. De tekniske byggene for
togvarmeposter er tenkt å forsyne ti togvarmeposter hver.
Totalt effektbehov for sporvekselvarme til alle sporvekslene er på ca. 480 kW. Det foreslås å
etablere seks gruppeskap som består av styreskap med nødvendige vern og utstyr for overvåking
og regulering, samt et eller flere trafoskap avhengig av antall veksler som skal forsynes. Alle
sentralstilte veksler på strekningen utstyres med vekselvarme. Strømforsyningen tas fra teknisk
bygg 1. Effektpådraget til varmeelementene reguleres effektivt ved hjelp av følere for luft og
skinnetemperatur, samt nedbørsdeteksjon. Anleggene skal styres og overvåkes via SRO-anlegget.
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Nytt belysningsanlegg skal etableres for hensettingsområdet, ved veksler, plattformer, i tekniske
bygg, samt på tilstøtende områder. Belysningskrav for hensettingsområdet etableres etter
gjeldende belysningskrav: 20 lux med jevnhet på 0,25. Av hensyn til totalløsning (antall og høyde
på master) legges det opp til felles åk for KL og belysning. Med lysarmatur montert på spir i KL åkene. Ved valg av lyskilde bør det velges en armatur med minimum 50 000 timers levetid for
lyskilde inkludert forkobling. Fargetemperatur bør være 3000 K eller høyere. Arbeidslys etableres i
områder som har behov for jevnlig vedlikehold, ved KL-brytere, vekselområder etc.
Det er planlagt føringsveger i form av 2-løps kabelkanal, innstøpte rørføringer ved sporkrysninger
samt 50 mm og 110 mm rør for kontaktledningsanlegg og signal.

7.1.4

Underbygning
Vann, avløp og drenering

Vann og avløp vil i alternativet for hensettingsanlegg bli tilknyttet offentlig ledningsnett. Det er tenkt
tilkoblet på eksisterende 150 mm vannledning i Kurudvegen. Det er hensyntatt vann og avløp til
vaskeanlegg, servicebygg og servicekiosker. Det er ikke detaljert ut stikkledninger til vannposter i
denne planfasen.
Overvann og drenering håndteres gjennom forlengelse og noe nyetablering av eksisterende
stikkrenner i og ved Rørosbanen. Spor dreneres til utløp mot eksisterende stikkrenner eller
overvannsoppsamling.
Bekkene som går gjennom området er beregnet for nedslagsfelt av hydrolog og håndteres av
eksisterende stikkrenner, samt to nye stikkrenner. Eksisterende stikkrenner forlenges gjennom
tiltaket. Det er i denne planfasen ikke funnet oversikt over private dreneringer og
overvannshåndteringer, men dimensjoner på eksisterende stikkrenner er tilstrekkelig for de
vannmengder som er dimensjonert.
Anlegg for vasking og eventuell avisning av togsettene vil føres til oppsamling og rensing før
påslipp til kommunalt ledningsnett eller drenering.

Bygg og konstruksjoner
Det er for hvert alternativ lagt til grunn en rekke bygg og konstruksjoner. Figuren under viser en
oversikt over alternativ Nord A. Byggenes størrelse og plassering i anlegget vil være lik for hvert
alternativ. Det er lagt til grunn følgende bygg og konstruksjoner:
·
·
·
·
·

Tre tekniske bygg (markert 1 og 2 i Figur 14)
Servicebygg (markert 3 i Figur 14)
To servicekiosker (markert 4 i Figur 14)
Vaskemaskin for tog i forlengelsen av ankomstsporene (markert 5 i Figur 14)
Fem plattformer ved hensettingssporene i sporviften (markert 6 i Figur 14)

Fundamentene for de ulike byggene kan fundamenteres direkte med plasstøpte betongplater på
grunn da det et er gode grunnforhold i området. Grunnundersøkelse for området tilsier at det er
tynne lag med løsmasser og kort avstand til berg. Ved behov utskiftes massene og erstattes med
sprengstein.
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Figur 14: Bygg og konstruksjoner på hensettingsanlegget (Nord A)

Teknisk bygg
Det er planlagt tre tekniske bygg per alternativ. Teknisk bygg 1 har en størrelse på 200 m2 og vil
inneholde rom for høyspent, lavspenning, tele, signal og tele ekstern.
De tekniske byggene som er vist som nummer 2 i Figur 14, vil forsynes fra teknisk bygg 1 og vil
videre forsyne togvarmeanlegg, dersom dette blir realisert.
Mer detaljer om funksjon og innhold i disse tekniske byggene er beskrevet i kapittel 7.1.3.6.

Servicebygg
Servicebygget er ikke prosjektert i detalj i denne fasen. Det er satt av et areal på 300 m2 for dette
bygget, som anses som tilstrekkelig basert på erfaringer fra tidligere hensettingsprosjekter.
Bygget vil blant annet inneholde:
·
·
·
·
·
·
·

Vaskerom
Lagerrom
Kontor
Spiserom
Garderober
Toalett
Teknisk rom

Servicekiosk
Det er planlagt to servicekiosker per alternativ. Servicekioskene er begge på 10 m2 og vil
inneholde varmt og kaldt vann, utslagsvask og uttak for 230 V.

InterCity-prosjektet,
Dovrebanen

Teknisk hovedplan

Hensetting Hamar

Side:

30 av 69

Dok.nr:

ICH-10-A-22031

Rev.:

02A

Dato

19.09.2019

Vaskemaskin for tog
Rambøll-Sweco har i arbeidet med hovedplanen vært i kontakt med to leverandører av
vaskemaskiner, Brovig og Westmatic. På bakgrunn av innhentet informasjon er det satt av en
lengde på 60 m for utvendig vaskemaskin. Bredden på vaskemaskinen er 10,25 m på det bredeste
partiet og 7,5 m for resterende.
Det vil være behov for en støpt betongsåle på minimum 7 m bredde i hele vaskemaskinens lengde.

Plattformer

Figur 15: Snitt hensetting alternativ Nord A

Figur 16: Snitt hensetting alternativ Nord B

Figur 17: Snitt hensetting alternativ Røros B
Serviceplattformer for hensettingsområdet bygges med elementer av betong langs spor,
fortrinnsvis prefabrikkerte elementer for å redusere byggetiden. Plattformene etableres på
løsmasser (forstrekningslag og bærelag) med slitelag av asfalt eller betong.
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Veg
Vegadkomst må tilknyttes det offentlige vegnettet i området. Vegfunksjoner på hensettingsanlegget
består av hovedadkomst til- og innad på området, driftsveg til sporarrangement, parkeringsarealer
og deponiområder for lagring av snø.
Nødvendige driftsveger i forbindelse med tilgang til jernbanetekniske installasjoner, berørte
landbruksveger og midlertidige vegomlegginger og anleggsveger er også beskrevet i
underliggende kapitler.
Det er avholdt møter mellom Rambøll-Sweco og Bane NOR for å komme fram til gode løsninger
for de permanente vegløsningene. Omfanget av anleggsvegløsninger er på et overordnet nivå i
denne planen og må detaljeres mer i neste planfase.

Driftsveger
Hovedhensikten for etablering av driftsveger er å ivareta vedlikeholdskonseptet som bygger på at
drift og forebyggende vedlikehold i stor grad skal kunne utføreres uten å berøre planlagt togtrafikk.
Det er derfor nødvendig å bygge driftsveger til objekter langs sporet slik at de har tilkomstmulighet
med bil. For dette prosjektet gjelder blant annet tilkomst til sporveksler som ligger utenfor
hovedvegen på hensettingsanlegget.
Driftsveger til tekniske bygg og AT skal dimensjoneres i henhold til REN-blad 6002 for
dimensjonerende aksellast, svingeradius, snumuligheter og oppstillingsareal for avlastning av
transformatorer. Driftsvegene prosjekteres med bredde 4,0 m og skal dimensjoneres for aksellast
12 tonn pr. aksel. De geometriske parametere skal ivareta framkommelighet for dimensjonerende
kjøretøy type L (lengde 12 m) og maks stigning skal ikke overskride 12 %.
Driftsveger til blant annet sporveksler skal dimensjoneres med nødvendig vegbredde på minimum
4,0 m.
Driftsvegen kan med fordel etableres utenfor gjerdet med inngang til spor ved viktige funksjoner.
Fordeler med at vegen ligger utenfor gjerdet er god sikkerhetsavstand mellom veg og bane,
eierskap og driftsrett, og tilgjengelighet for grunneier og allmennheten.

7.1.5

Grunnforhold

Under hensettingsområdet må det fylles opp med kvalitetsmasser som legges ut lagvis og
komprimeres i henhold til NS3485 og Statens Vegvesens regelverk. Frostsikringslag og
forsterkningslag kan reduseres i henhold til Bane NORs regelverk under tilløpssporet og
hensettingsområdet.
Massene på området består hovedsakelig av stedegne masser med antatt forhøyede
bakgrunnskonsentrasjoner av metaller som arsen, krom og nikkel. Slike masser vil tilstrebes å
kunne anvendes eller disponeres lokalt da de ikke er antropogent forurenset. Hvis slike masser
likevel må kjøres ut vil de måtte håndteres som forurensede masser. Det foreligger i tillegg
mistanke om at masser på området kan være syredannende. Dette vil undersøkes nærmere i
pågående undersøkelse av løsmassene. Det befinner seg også fyllmasser på området, spesielt i
tilknytting til boligfelt og næringsområdene. Fyllmassene på området antas å kunne være
antropogent forurenset. I et av prøvepunktene fra et boligfelt på området er det påvist lett
antropogen forurensning i en jordprøve. Det kan ikke utelukkes at deler av massene kan være
sterkt forurenset. Masser under eksisterende jernbane antas å være lett til moderat forurenset.
Bergarter i området tilhører for det meste Oslofeltet og består av sandstein, leirskifer og alunskifer
(kambrisk, underordovicisk) i veksling. Aktsomhetsgraden for radon er registrert som «særlig høy»,
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noe som tyder på alunskifer med syredannende potensiale. Det er utført grunnundersøkelser i
hensettingsområdet, men det foreligger ikke analyseresultater fra prøvetaking. Det må derfor
tolkes analyseresultater for aktuelle områder senere. Det er gjort en overordnet vurdering om
potensiale for å kunne treffe syredannende berg på lokaliteten. Det er lite berguttak i
hensettingsområdet, skjæringer under 5 m og dermed lite sannsynlighet for å treffe berg med
syredannende potensiale. Berg- og løsmassene i dette området er av dårlig kvalitet og ikke egnet
for gjenbruk under jernbanespor og veger.

7.1.6

Hydrologi og flom

Det er beregnet flomverdier i nedbørfeltene. De spesifikke flomverdiene er avhengig av
nedbørfeltstørrelsen og flomhendelse med 200 års gjentaksintervall (Q200) kulminasjonsverdier er
beregnet for hvert enkelt nedbørfelt ved krysningspunkt med hensettingsområdet. Det bør i tillegg
legges på et generelt klimapåslag på 20 % ved dimensjoneringshensyn. Verdier er vist i Tabell 1.
Disse verdier, med klimapåslag, bør benyttes ved dimensjonering av nødvendige kulverter eller
rørgjennomføringer ved kommende utbygging. Q200 flomvannstander i Mjøsa vil ikke påvirke
området som vist i Figur 18.
Tabell 1: Beregnede flomverdier for kryssende nedbørfelt til hensettingsområdet.
Navn

Areal

Qspes

Q200
Kulminasjonsverdi

Q200 Klima
Kulminasjonsverdi

Enhet

km2

Hektar

l/s pr km2

l/s

l/s

H1

0.12

12.3

4399

542

650

H2

1.01

101.1

2019

2040

2448

H3

0.41

41.2

2813

1158

1390

H4

1.52

152.0

1736

2638

3166
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Figur 18: Q200 flomvannstander i Mjøsa.

7.1.7

Elektrifisering av Rørosbanen

Det nye hensettingsanlegget vil benytte eksisterende toglinje på Rørosbanen fra Hamar.
Rørosbanen er i dag ikke elektrifisert. Det vil derfor bli nødvendig å elektrifisere linjen frem til
anlegget. Ved Skattumshagan bygges kontaktledningsanlegget i hovedspor forbi selve
hensettingsområdet, slik at tog kan trekke ut av sporveksel i østenden av ankomstsporene.
Kontaktledningsanlegget vil få et grensesnitt mot eksisterende kontaktledningsanlegg inne på
Hamar stasjon.
Av hensyn til krav om avstand til kontaktledningsanlegg vil ett hus måtte rives da det ligger for
nære sporet til at elektrifisering er forsvarlig. Huset ligger i Stasjonsvegen nære Rørosbanen ved
Åker planovergang og er vist i Figur 19. Figur 20 viser hvor huset ligger i området.
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Figur 19: Stasjonsvegen 30 ved Rørosbanen

Figur 20: Stasjonsvegen 30 - Midt mellom Hamar og Hjellum
Kontaktledningsanlegget må mellom Hamar og Skattumshagan krysse under tre bruer; Fylkesveg
222 Stangevegen, Åkersvikavegen og Europaveg 6 ved Midtstranda.
I henhold til Bane NORs tekniske regelverk er kravet til høyden over spor på overgangsbrua for
fylkesveg 222, Stangevegen, brunummer 04-0508 ikke tilfredsstillende ved en omlegging til
elektrifisert linje. Passering under Stangevegen har en frihøyde på 5,11 m og brua må derfor
heves. Kravet til minste frihøyde i teknisk regelverk er 6,35 m, men det er mulig å søke
dispensasjon fra ulike punkter slik at det kan benyttes en lavere frihøyde. Å oppnå en frihøyde på
6,1 m kan være aktuelt.
Dette medfører behov for ombygging av eksisterende bru. Vegbanen over brua må heves
minimum 1,2 m for å oppnå dette. Denne hevingen inkluderer også økning av
konstruksjonstykkelsen med ca. 0,2 m i forhold til dagens brudekke.
Dagens bru er en eldre to-spenns betongplatebru på 25 m. Tegningsgrunnlaget tilsier at byggeåret
er 1963. Bruplaten har monolittisk innstøpte søyler i midtaksen og er fritt opplagt på neopren
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gummilager ved landkarene. Omprosjektering av eksisterende bru til større frihøyde over SOK
medfører også en økt brulengde, til ca. 30 m. Eksisterende vegbredde på 7 m med midtrabatt (2
m) og gang- og sykkelfelt (3 m) videreføres som dagens situasjon.
Omprosjektering for å øke høyden over SOK vises i Figur 21. Som prinsipp benyttes boring av
stålkjernepeler bak eksisterende landkar til berg. Stålrørspeler til berg bores gjennom eksisterende
bruplate i midtre akse. Ny betongplate mellom de tre aksene kan støpes med reis på den
eksisterende bruplaten. Deretter kan opprinnelige søyler og betongplate rives. Prinsippet legger til
grunn at eksisterende landkar kan gjenbrukes som støttemurer.
Det foreligger ingen tilstandsrapport tilgjengelig på overgangsbrua (brunummer 04-0508).
Vurdering av tilstanden er basert på bilder og tegningsgrunnlag. Basert på dette grunnlaget tilsier
overslagsberegninger at eksisterende landkar har tilstrekkelig stabilitet uten horisontal støtte fra
brubanen.

Figur 21: Prinsipp for heving av Stangevegen bru
Heving av dagens fylkesveg 222 Stangevegen medfører et vegtiltak som strekker seg over
strekning opptil ca. 300 m. Som en konsekvens av veg- og bruheving vil dagens kryssområde med
avkjøring til Espern-området også måtte heves og selve krysset blir liggende i en brattere stigning.
En endring på inn- og utkjøring til dagens bensinstasjon blir også en konsekvens.
Dagens busslommer rett vest for rundkjøring i Stangevegen kan opprettholdes slik de ligger i dag.
Det kan likevel være mulig at det må gjøres mindre tiltak på busslommene.
Optimalisering av både veg- og brutiltak for Stangevegen må gjennomføres i neste planfase.

Figur 22: Rørosbanen under Stangevegen
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Tursti-kulvert ved Blåklokkevegen

I forbindelse med elektrifisering av Rørosbanen og etablering av hensettingsanlegg ved Hjellum, vil
det bli vanskeligere å krysse sporet da Rørosbanen og hensettingsanlegget vil bli inngjerdet. Det
er i dag en sti over jernbanesporet i enden av Blåklokkevegen som ikke vil være mulig å benytte
etter elektrifisering. Å etablere en tursti-kulvert i samme område vil gjøre det mulig å krysse
Rørosbanen på en sikker måte. Dette vil være en betydelig forbedring av dagens situasjon med
hensyn til sikkerheten og den vil være nyttig for lokalsamfunnet. Det er blant annet mange barn
som har behov for å komme seg til skolen på nordsiden av jernbanen, og til idrettsanlegget på
sørsiden.
Dagens sti som starter i enden av Blåklokkevegen bygges om til en tursti med bredde 2 m i
tilknytning til kulverten. Turstien avsluttes mot terreng på nordsiden av de nye sporene.

Figur 23: Dagens sti over Rørosbanen merket med rød stiplet linje. Forslag til tursti-kulvert i enden
av Blåklokkevegen legges på samme sted.

Premisser
·
·
·

Fokus på å lage en rimelig løsning for å gjøre det mulig å krysse jernbanen på en sikker
måte for turgåere. Det bemerkes at denne løsningen også vil kunne benyttes som
skoleveg, uten at det er førende for løsningen.
Ikke behov for universell utforming.
Ikke behov for å ta hensyn til brøyting.
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Ikke behov for å ta hensyn til syklende. Likevel er det best om løsningen ikke har trapp,
men om dette viser seg å være betydelig besparende kan det være aktuelt.
Kulverten bør ikke være lengre enn nødvendig. Kan oppleves som utrygt å benytte den hvis
den blir for lang.
Det må lages løsninger for alle alternativene. (Trolig mye felles for Nord-alternativene)
Det bør tilstrebes å prosjektere en løsning som begrenser behov for brudd i
togfremføringen.

Grunnlag
Figur 24 viser eksempel på typisk tursti og en enkel stålrørskulvert. En tilsvarende løsning er
aktuell for tursti-kulvert i enden av Blåklokkevegen.

Figur 24: Eksempel på tursti og stålrørskulvert
Figur 25 og Figur 26 viser det aktuelle området slik det ser ut i dag.

Figur 25: Dagens gangkryssing av Rørosbanen i enden av Blåklokkevegen (sørfra)
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Figur 26: Dagens gangkryssing av Rørosbanen og eksisterende bekkekulvert (nordfra)
En bekk i området ligger ca. på kote 129 m. Eksisterende bekkekulvert, som kan ses nede til
venstre i Figur 26, har en diameter på 1400 mm og har fyllingshøyde på 4 meter opp til SOK.
Grunnvannstand i området er antatt å være på ca. 129 m.
I et borpunkt i nærheten er berg påtruffet ca. 3,2 m under terreng som vil si kote 131,5 m. Berget
forventes å være skifrig og oppsprukket og det er sannsynligvis mulig å grave eller pigge bort de
øverste bergmassene.

Prosjektert løsning
Felles for alle alternativene er at stikkrenner etableres fra grøftene mot eksisterende stikkrenner,
fra begge sider av kulverten. Bunn av grøftene for ny tursti vil ligge ca. 0,1 - 0,15 m under topp rør i
eksisterende bekkekulvert. Om det skulle bli 200 års flom og eksisterende stikkrenne fylles opp,
kan vann komme inn mot turstien. Det bemerkes at det er en fare for at vannet kan bli stående i
grøfter og i kulvert ved en slik ekstrem hendelse. Kulverten utrustes med belysning.
Tursti:
· Bredde: 2 m
· Maksimal stigning: 14 %
· Slitelag: Grus FK 0/16 mm
Kulvert:
· Konstruksjon: Rørkulvert
· Bredde: 2 m bred gangsone i kulvert
· Frihøyde: 1,9 m, profil 2,2 m på midten
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Figur 27: Tursti-kulvert med angitte mål og koteverdier for løsningen ved Blåklokkevegen
Det er behov for bedre kartlegging av flomsituasjon, mer undersøkelser om grunnforhold og
innsamling av høydedata og innmålinger i neste planfase. Justering av plassering må deretter
vurderes nærmere, med tanke på grøfter og avrenning.

Tursti-kulvert for Nord-alternativene
For Nord-alternativene må stålrørskulverten også gå under driftsvegen. Den blir derfor noe lengre
enn for Røros B. Løsningen er basert på nødvendig lengde for løsning Nord B. Dette kommer av at
sannsynligheten for gjennomføring av sporjusteringen beskrevet i avsnitt 14.4 anses som svært
høy. Om Nord A alternativet videreføres, og denne justeringen likevel ikke gjennomføres, vil
kulverten kunne være 10 m kortere.
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Figur 28: Tursti-kulvert for Nord-alternativene
Tursti:
· Tursti i dagen: ca. 65 m
Kulvert:
· Lengde 42 m i topp og 50 m i bunn

Tursti-kulvert for Røros B
Røros B-løsningen kan ha en litt kortere kulvert enn Nord-alternativene siden driftsvegen har
påkobling i vest-enden og avsluttes før turstien. Kulverten trenger derfor kun å legges under
sporene. I likhet med løsningen for Nord-alternativene er lengden på løsningen tilpasset at
justeringen nevnt i avsnitt 14.4 er utført. Om denne justeringen likevel ikke gjennomføres vil
kulverten kunne bli 8 m kortere.

Figur 29: Tursti-kulvert for Røros B
Tursti:
· Tursti i dagen: ca. 61 m
Kulvert:
· Lengde 34 m i topp og 42 m i bunn
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Dette avsnittet beskriver hovedelementene i arbeidet med den helhetlige planen og forslag til
områdeplan som omfatter plassering av nødvendig infrastruktur, bygningsmasse samt
landskapsmessig bearbeiding.

Figur 30: Utsnitt av helhetlig plan for alternativ Nord A
Fra fylkesveg 118 Kurudvegen etableres en planskilt kryssing av dagens Rørosbane med bru for
adkomst til hensettingsanlegget. Servicebygget er plassert ved anleggets innkjøring, utenfor
inngjerdet område for å forenkle varelevering. Det er to porter inn til området, en gangport fra
kontaineroppstillingsplass og en kjøreport fra parkeringsplass. Innenfor portene er det tilrettelagt
for nødvendig intern infrastruktur og avsatt areal for snødeponi dimensjonert ut ifra sporviftens
størrelse og tilstøtende infrastruktur. Parkeringsplass anlegges mot øst, utenfor inngjerdet område.
I vest er det parkeringslommer tilknyttet tekniske bygg og vaskeanlegg langs adkomstvegen, og
tilrettelagt for snumulighet.
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Skjematisk plan
Areal til serviceramper og
asfaltering

Servicespor med avsatt plass til vaske- (60m),
glykol-(20m), vann- og
toalettømminganleg g(220m)
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Figur 31: Skjematisk plan for alternativ Nord A
I alternativet gjennomføres både vask, toalettømming og vannpåfylling i ankomstspor, benevnt
spor 2 og spor 3 i Figur 31. Ved ankomst til, eller ved avgang fra, hensettingsanlegget, kan lokfører
utføre toalettømming og vannpåfylling. Det er tenkt at avløpsvann ledes direkte ut på kommunalt
nett. Denne løsningen fører til at lokfører må tilbringe mer tid på anlegget for å vente på at toget
tømmes og fylles før det kan hensettes i sporviften, spor 5 - 14 i Figur 31. Dette er en forskjell fra
B-løsning, der toget vil kjøres inn til hensetting i sporviften for toalettømming og vannpåfylling. I
alternativene med B-løsning vil disse oppgavene dermed kunne utføres av annet personell uten at
lokfører må være tilstede.
Lengden på spor 3, der vaskeanlegget er plassert, i løsning Nord A medfører at togsett kan vaskes
uten å belegge sporsløyfen før sporviften. Togbevegelser til og fra alle hensettingsspor i sporviften
er derfor mulig samtidig som dette utføres. Da ankomstsporene er svært lange gir denne løsningen
også mulighet for kryssing av lange godstog.

7.2.3

Jernbaneteknikk med overbygning

I Figur 24 vises skjematisk plan for alternativ Nord A. Det er prosjektert en driftsovergang i
vestenden av hensettingssporene for gående og for små kjøretøy (ikke lastebiler).

Spor
Innkjøring til hensettingsanlegget er fra Hamar med avgrening fra eksisterende hovedspor ved ca.
km 131,034, like etter Hjellum planovergang. Hensettingsanlegget plasseres på nordre side av
hovedsporet og anlegges tilnærmet parallelt med hovedspor.
For å unngå skifting i hovedsporet er ankomstsporene dimensjonert for å kunne stille togvei til og
fra anlegget, med 315 m sporlengde og ERTMS med frislippshastighet på 20 km/t. Videre er det
avsatt plass til servicefasilitetene i forlengelsen av ankomstsporene, i servicespor med samme
lengde på 315 m.
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På grunn av antall togsett hensettingsanlegget er dimensjonert for, er det lagt til rette for ekstra utog innkjør fra og til anlegget (spor 4) i henhold til anbefaling i Veileder for utforming av
driftsbanegårder, [5].
Omfang av tiltaket vises i Tabell 2 og Tabell 3.
Tabell 2: Sporalternativ Nord A
Spor

Lengde(m) Merknad

Hensettingsanlegg

5315

Hovedspor omlegging

0 Kun Røros B alternativet

Total sporlengde

5315

Tabell 3: Sporveksler alternativ Nord A
Sporvekseltype Skinne

Kryss

1:7 R190

54E3

fast

0

1:9 R190

54E3

fast

16

1:9 R300

54E3

fast

1

Bevegelig skinnekryss kan vurderes
i neste planfase

1:12 R500

54E3

fast

3

Bevegelig skinnekryss kan vurderes
i neste planfase

Totalt antall

Antall

Merknad
Kun Nord B alternativet

20

I prosjekteringen er det konkludert med følgende sporavstander:
·

·

·

Hensettingssporene prosjekteres med vekselvis sporavstand på 6,4 m og 6,0 m. Det er
avsatt plass til togvarmeposter mellom annethvert spor. Det er avsatt plass til
serviceplattformer med bredde på 3,0 m slik at det er tilgang til tog fra minst én side.
Skifteprofilet er ivaretatt.
Det er avsatt plass for etablering av en asfaltert gangveg langs ytterste hensettingsspor.
Det er forutsatt en bredde på 1,8 m mellom toget og KL-mastene (ikke vist i Figur 32).
Denne løsningen etableres etter innspill fra lokførere basert på erfaring fra andre
hensettingsanlegg.
Sporavstanden mellom spor 2 og spor 3, der servicefasilitetene plasseres, er satt til 8,0 m.
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Figur 32: Normalprofil hensettingsspor – utsnitt fra normalprofil for alternativ Nord A

7.2.4

Underbygning
Bygg og konstruksjoner

For alternativet er det behov for en planskilt kryssing av banen som en oppgradering av dagens
kryssing ved Oug. Kryssingen ved Oug er i dag en kombinasjon av planovergang og undergang.
Det er i utgangspunktet to ulike måter å etablere en ny kryssing på, enten undergang eller
overgang. Det er for dette tilfellet anbefalt overgang.

Krysse toglinje med bru
Det er behov for en vegkryssing med bru over bane. Vegen krysser banen med en skrå akse og
føringsbredden er lik 6,5 m. Vegen skal krysse Rørosbanen og behov for at en landbruksmaskin
skal kunne passere under brua for tilkomst til landbruksområdet på nordsiden av Rørosbanen, skal
ivaretas. Det er lagt til grunn ett spenn på 14 m, der fribredden under brua er 4 m på hver side av
senter spor pluss 6 m for landbruksmaskiner på nordsiden av banen. Konstruksjonshøyden er 9,5
m inkludert fundamentering.
Brua utformes som en plasstøpt rammebru og bygges på tradisjonelt vis med reis på bakken,
bortsett fra den delen som er rett over spor, der det benyttes selvbærende forskaling. Det
opprettes en sikringstunnel eller avskjerming mellom spor og bru under byggingen, slik at
togtrafikken kan gå som normalt ved bygging. Etablering av sikringstunnel må gjøres i løpet av et
brudd.
Konstruksjonen direktefundamenteres på grunn. Det masseutskiftes med sprengstein i henhold til
N400 til nødvendig dybde. Dersom alunskifer blir avdekket i grunnen må det utføres tiltak i henhold
til krav for å forsegle dette. Dette kan for eksempel gjøres med betongstøp.

Krysse toglinje med kulvert - ikke anbefalt
Grunnvannet er målt til ca. 1 m under topp terreng som vil kreve en vanntett traukonstruksjon på
ca. 250 m i tillegg til en vanntett kulvert. Det er påvist alunskifer i området som vil forlenge
byggetiden og fordyre en løsning med kulvertundergang. Dette tatt i betraktning, samt behov for
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brudd i togtrafikken, er det i samråd mellom Rambøll-Sweco og Bane NOR valgt å gå for en
overgangsbru fremfor en undergang.

Veg
Tabell 4: Veger som berøres av tiltaket
Endringer

Vegnavn

Vegeier

Berørte offentlige veger
(fylkesveger kommunale
veger og private veger)

Fylkesveg 118 Kurudvegen

Hedmark fylkeskommune

Privat landbruksveg til gnr/bnr
184/1 og 188/1

Privat veg

Kjøreveger
Det bygges en ny adkomstveg fra fylkesveg 118 Kurudvegen inn til det nye hensettingsanlegget på
nordsiden av Rørosbanen. Det bygges en planskilt kryssing av Rørosbanen med bru.
Adkomstvegen bygges i samme trase som dagens gårdsveg og bygges med grusdekke frem til
påkoblingen mellom disse. Den første delen av adkomstvegen vil også fungere som en
landbruksveg.
Det bygges en avkjørsel på nordsiden av den nye brua for adkomst inn til hensettingsanlegget med
vaskeanlegg, tekniske bygg, servicebygg, parkeringsplass og snødeponi i tilknytning til sporviften.
Denne adkomstvegen bygges med fast dekke, asfalt.
Adkomstvegen til vaskeanlegget bygges med en vendehammer med mulighet for å kunne snu ved
vaskeanlegget. Det etableres også stopplommer langs adkomstvegen i tilknytning til tekniske bygg
langs hensettingsanlegget.
Parkeringsområdet bygges med kapasitet for ca. 20 parkeringsplasser som merkes opp i tillegg til
at det settes av areal for snødeponi. Det vil være adkomst til enden av sporviften for
servicefunksjoner. Arealet som er satt av til parkeringsområde og snødeponi er et forslag og kan
optimaliseres i neste planfase.

Driftsveger
Det bygges en driftsveg med grusdekke fra vendehammeren i enden av adkomstvegen ved
vaskeanlegget og vestover langs ankomstsporet for å kunne drifte sporveksler. Det bygges en
vendehammer i enden av driftsvegen hvor det er mulighet for å kunne snu.

7.2.5

Anleggsgjennomføring med faseplaner

For alle alternativer vil anleggsgrensen være planlagt slik at den beslaglegger minst mulig
jordbruksareal, men samtidig ivaretar nødvendig anleggsområde for etablering av
hensettingsanlegget. I den forbindelse vil det være nødvendig å etablere midlertidige veger.
Anleggstiden estimeres til ca. 26 måneder for alternativ Nord A.
Det er lagt til grunn at Rørosbanen skal være i drift store deler av anleggsfasen med unntak av når
det er behov for arbeid som utføres for nært trafikkert spor. I disse tilfellene vil det være behov for
brudd.
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Enkelte steder vil det være behov for etablering av støttekonstruksjoner (rørspunt) mot
eksisterende jernbanefylling for å kunne etablere underbygning for ankomstsporene. Det er anslått
behov for ca. 400 m rørspunt for alternativ Nord A.
Anleggsgjennomføringen for alternativ Nord A er inndelt i følgende faser:
·
·
·
·
·
·

Bygging av ny adkomst for hensettingsanlegget.
Brudd: Etablere siste del av bru over Rørosbane ved Oug. Dette bruddet kan eventuelt
benyttes til å legge inn stålkulvert for togfremføring slik at bru kan bygges uavhengig av
togtrafikk.
Alle underbygningsarbeider for hele hensettingsanlegget.
Jernbanetekniske arbeider for hele hensettingsanlegget.
Brudd: Bygging av sporveksler og spor som ligger for nære spor i drift. Ny underbygning for
nye sporveksler ved eksisterende spor.
Ny driftssituasjon med nytt hensettingsanlegg.

Dersom Rørosbanen elektrifiseres før bygging av hensettingsanlegget vil dette kunne være en
ulempe da arbeid i nærheten av spor i drift vil være mer risikabelt og utfordrende på grunn av
nærhet til kontaktledningen.
Høyspentlinjen som går over området bør legges om før anleggsarbeidene på hensettingssporene
starter slik at man unngår avhengigheter til denne.
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Dette avsnittet beskriver hovedelementene i arbeidet med den helhetlige planen og forslag til
områdeplan som omfatter plassering av nødvendig infrastruktur, bygningsmasse samt
landskapsmessig bearbeiding.

Figur 33: Utsnitt av helhetlig plan for alternativ Nord B
Fra fylkesveg 118 Kurudvegen etableres en planskilt kryssing av dagens Rørosbane med bru for
adkomst til hensettingsanlegget. Servicebygget er plassert ved anleggets innkjøring, utenfor
inngjerdet område for å forenkle varelevering. Det er to porter inn til området, en gangport fra
kontaineroppstillingsplass og en kjøreport fra parkeringsplassen. Innenfor portene er det tilrettelagt
for nødvendig intern infrastruktur og avsatt areal for snødeponi dimensjonert ut ifra sporviften og
tilstøtende infrastruktur. Den interne infrastruktur er dimensjonert etter sporingskurver for en
septikbil, hvilket forårsaker et større areal for brøyting sammenliknet med alternativ Nord A og
dermed et større areal for snødeponi. Parkeringsplass er plassert lengst mot øst, utenfor inngjerdet
område. I vest er det parkeringslommer tilknyttet tekniske bygg og vaskeanlegg langs
adkomstvegen, og tilrettelagt for snumulighet.
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Skjematisk plan
Avsatt plass til togvarmeposter.

Spor 14

Spor 12

1:9

Servicespor med avsatt plass til vaske- (60m) og
glykolanlegg(20m). Toalettømming og vannpåfylling er med
bil i sporviften.

6

Spor 11
1:9
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74m

Forutsetter ett dobbeltsett (220m) +
ERTMS med sikkerhetssone (70m,
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sporlengde spor 2 og 3 er 413m.
Minimumsbehov er 315m + 95m = 410m
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Spor 5-14: Dimensjonerende lengde er
273m fra signal til bakkant spor. Alle
signaler er plassert på linje på rettspor.

95m

1:1 2
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Spor 1: Rørosbanen
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NKL-lastespor

KM 131.583

KM 131.034

KM 132.071

KM 132.365

1331m

Hamar

Elverum

Figur 34: Skjematisk plan for alternativ Nord B
I B-alternativene gjennomføres vask i ankomstspor, som i A-alternativet. Derimot utføres
toalettømming og vannpåfylling i sporviften. Lokfører kan dermed kjøre toget direkte inn til
hensetting selv om toalettømming og vannpåfylling av togsettet er planlagt. Dette kan utføres av
annet personell og lokfører trenger ikke være tilstede. Toalettømming foregår med bil mellom spor
og løsningen krever derfor at septikbil må krysse spor for å snu da rygging inne på området
unngås. Løsningen innebærer at personalet som tømmer togsettene har kurs for å jobbe inne på
jernbaneanlegg.
Ved vask av togsett vil overkjøringssløyfene bli belagt når tog eller skift vaskes da sporlengden i
spor 3 er vesentlig kortere enn i Nord A. Hvis tog eller skift som kommer til eller fra spor 5 - 9
vaskes, vil hele sporviften sperres for andre skiftebevegelser. Togdriften bør derfor anrettes slik at
det ikke gjennomføres vask av togsett som skal til eller fra disse sporene dersom det er annen
trafikk inn til eller ut fra anlegget. B-alternativene vil altså ha noe dårligere intern kapasitet enn Aalternativene.

7.3.3

Jernbaneteknikk med overbygning

I Figur 27 vises skjematisk plan for alternativ Nord B.
Det er prosjektert en driftsovergang i vestenden av hensettingssporene for gående og for kjøretøy.
Denne gjør det mulig også for store lastebiler og septikbiler å snu og kjøre tilbake på en annen
plattform, og dermed unngå rygging.

Spor
Innkjøring til hensettingsanlegget er fra Hamar med avgrening fra eksisterende hovedspor ved ca.
km 131,034, like etter Hjellum planovergang. Hensettingsanlegget plasseres på nordre side av
hovedsporet og tilnærmet parallelt med hovedspor.
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For å unngå skifting i hovedsporet er ankomstsporene dimensjonert for å kunne stille togvei til og
fra anlegget, med 315 m sporlengde og ERTMS med frislippshastighet på 20 km/t. Videre er det
avsatt plass til stasjonært vaskeanlegg og glykolanlegg i forlengelsen av ankomstsporene.
På grunn av antall togsett hensettingsanlegget er dimensjonert for, er det lagt til rette for ekstra utog innkjør fra og til anlegget (spor 4) i henhold til anbefaling i Veileder for utforming av
driftsbanegårder, [5].
Omfang av tiltaket vises i Tabell 5 og Tabell 6.
Tabell 5: Sporalternativ Nord B
Spor

Lengde(m) Merknad

Hensettingsanlegg

5166

Hovedspor omlegging

0 Kun Røros B alternativet

Total sporlengde

5166

Tabell 6: Sporveksler alternativ Nord B
Sporvekseltype Skinne

Kryss

1:7 R190

54E3

fast

1

1:9 R190

54E3

fast

13

1:9 R300

54E3

fast

2

Bevegelig skinnekryss kan
vurderes i neste planfase

1:12 R500

54E3

fast

2

Bevegelig skinnekryss kan
vurderes i neste planfase

Totalt antall

Antall

Merknad

18

I prosjekteringen er det konkludert med følgende sporavstander:
·
·

·

Hensettingssporene prosjekteres med vekselvis sporavstand på 10,0 m og 6,0 m. Mellom
annethvert spor er det satt av plass til henholdsvis togvarmepost og kjøreareal til
driftskjøretøy. Skifteprofilet er ivaretatt.
Det er avsatt plass for etablering av en asfaltert gangveg langs ytterste hensettingsspor.
Det er forutsatt en bredde på 1,8 m mellom toget og KL-mastene (ikke vist i Figur 35).
Denne løsningen etableres etter innspill fra lokførere basert på erfaring fra andre
hensettingsanlegg.
Sporavstanden mellom spor 2 og spor 3, der vaskeanlegget plasseres, er satt til 8,0 m.
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Figur 35: Normalprofil hensettingsspor – utsnitt fra normalprofil for alternativ Nord B

7.3.4

Underbygning
Bygg og konstruksjoner

For alternativet er det behov for en ny kryssing for veg over bane som en oppgradering av dagens
krysning som er en kombinasjon av planovergang og undergang. Det er i utgangspunktet to ulike
måter å etablere en ny kryssing på, enten undergang eller overgang. Det er for dette tilfellet
anbefalt overgang.

Krysse toglinje med bru
Det er behov for en vegkryssing med bru over bane. Vegen krysser banen med en skrå akse og
føringsbredden er lik 6,5 m. Vegen skal krysse Rørosbanen og behov for at en landbruksmaskin
skal kunne passere under brua for tilkomst til landbruksområdet på nordsiden av Rørosbanen, skal
ivaretas. Det er lagt til grunn ett spenn på 14 m, der fribredden under brua er 4 m på hver side av
senter spor pluss 6 m for landbruksmaskiner på nordsiden av banen. Konstruksjonshøyden er 9,5
m inkludert fundamentering.
Brua utformes som en plasstøpt rammebru og bygges på tradisjonelt vis med reis på bakken,
bortsett fra den delen som er rett over spor, der det benyttes selvbærende forskaling. Det
opprettes en sikringstunnel eller avskjerming mellom spor og bru under byggingen, slik at
togtrafikken kan gå som normalt ved bygging. Etablering av sikringstunnel må gjøres i løpet av et
brudd.
Konstruksjonen direktefundamenteres på grunn. Det masseutskiftes med sprengstein i henhold til
N400 til nødvendig dybde. Dersom alunskifer blir avdekket i grunnen må det utføres tiltak i henhold
til krav for å forsegle dette. Dette kan for eksempel gjøres med betongstøp.

Krysse toglinje med kulvert - ikke anbefalt
Grunnvannet er målt til ca. 1 m under topp terreng som vil kreve en vanntett traukonstruksjon på
ca. 250 m i tillegg til en vanntett kulvert. Det er påvist alunskifer i området som vil forlenge
byggetiden og fordyre en løsning med kulvertundergang. Dette tatt i betraktning, samt behov for
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brudd i togtrafikken, er det i samråd mellom Rambøll-Sweco og Bane NOR valgt å gå for en
overgangsbru fremfor en undergang.

Veg
Tabell 7: Veger som berøres av tiltaket
Endringer

Vegnavn

Vegeier

Berørte offentlige veger
(fylkesveger kommunale
veger og private veger)

Fylkesveg 118 Kurudvegen

Hedmark fylkeskommune

Privat landbruksveg til
gnr/bnr 184/1 og 188/1

Privat veg

Kjøreveger
Det bygges en ny adkomstveg fra fylkesveg 118 Kurudvegen inn til det nye hensettingsanlegget på
nordsiden av Rørosbanen. Det bygges en planskilt kryssing av Rørosbanen med bru.
Adkomstvegen bygges i samme trase som dagens gårdsveg og bygges med grusdekke frem til
påkoblingen mellom disse. Den første delen av adkomstvegen vil også fungere som en
landbruksveg.
Det bygges en avkjørsel på nordsiden av den nye brua for adkomst inn til hensettingsanlegget med
vaskeanlegg, tekniske bygg, servicebygg, parkeringsplass og snødeponi i tilknytning til sporviften.
Denne adkomstvegen bygges med fast dekke, asfalt.
Det skal etableres adkomstmulighet for en septikbil i tilknytning til sporviften.
Adkomstvegen til vaskeanlegget bygges med en vendehammer med mulighet for å kunne snu ved
vaskeanlegget. Det etableres også stopplommer langs adkomstvegen i tilknytning til tekniske bygg
langs hensettingsanlegget.
Parkeringsområdet bygges med kapasitet for ca. 20 parkeringsplasser som merkes opp i tillegg til
at det settes av areal for snødeponi. Det vil være adkomst til enden av sporviften for
servicefunksjoner. Arealet som er satt av til parkeringsområde og snødeponi er et forslag og kan
optimaliseres i neste planfase.

Driftsveger
Det bygges en driftsveg med grusdekke fra vendehammeren i enden av adkomstvegen ved
vaskeanlegget og vestover langs ankomstsporet for å kunne drifte sporveksler. Det bygges en
vendehammer i enden av driftsvegen hvor det er mulighet for å kunne snu.

7.3.5

Anleggsgjennomføring med faseplaner

For alle alternativer vil anleggsgrensen være planlagt slik at den beslaglegger minst mulig
jordbruksareal, men samtidig ivaretar nødvendig anleggsområde for etablering av
hensettingsanlegget. I den forbindelse vil det være nødvendig å etablere midlertidige veger.
Anleggstiden estimeres til ca. 26 måneder for alternativ Nord B.
Det er lagt til grunn at Rørosbanen skal være i drift store deler av anleggsfasen med unntak av når
det er behov for arbeid som utføres for nært trafikkert spor. I disse tilfellene vil det være behov for
brudd.
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Nord B alternativet krever ikke rørvegg mellom eksisterende Rørosbane og nytt anlegg for å
gjennomføre tiltaket.
Anleggsgjennomføringen for alternativ Nord B er inndelt i følgende faser:
·
·
·
·
·
·

Bygging av ny adkomst for hensettingsanlegget.
Brudd: Etablere siste del av bru over Rørosbane ved Oug. Dette bruddet kan eventuelt
benyttes til å legge inn stålkulvert for togfremføring slik at bru kan bygges uavhengig av
togtrafikk.
Alle underbygningsarbeider for hele hensettingsanlegget.
Jernbanetekniske arbeider for hele hensettingsanlegget.
Brudd: Bygging av sporveksler og spor som ligger for nære spor i drift. Ny underbygning for
nye sporveksler ved eksisterende spor.
Ny driftssituasjon med nytt hensettingsanlegg.

Dersom Rørosbanen elektrifiseres før bygging av hensettingsanlegget vil dette kunne være en
ulempe da arbeid i nærheten av spor i drift vil være mer risikabelt og utfordrende på grunn av
nærhet til kontaktledningen.
Høyspentlinjen som går over området bør legges om før anleggsarbeidene på hensettingssporene
starter slik at man unngår avhengigheter til denne.
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Alternativ Røros B

Dette alternativet har fått navnet Røros B da det krever omlegging av Rørosbanen og har Bløsning, som beskrevet i kapittel 6.1.

7.4.1

Områdeplan

Dette avsnittet beskriver hovedelementene i arbeidet med den helhetlige planen og forslag til
områdeplan som omfatter plassering av nødvendig infrastruktur, bygningsmasse samt
landskapsmessig bearbeiding.

Figur 36: Utsnitt av helhetlig plan for alternativ Røros B
Det bygges en ny adkomstveg fra fylkesveg 118 Kurudvegen inn til det nye hensettingsanlegget på
sørsiden av Rørosbanen. Adkomstvegen avgreines i øst- og vestlig retning. Vest leder til
vaskeanlegg og øst leder til innkjøring til driftsbanegården. Langs østgående veg tilrettelegges det
for parkering og vegen avsluttes med snumulighet. Servicebygget er plassert ved innkjøring til
anlegget, som en del av inngjerdet område for å forenkle varelevering. Det er to porter inn til
området, en gangport fra kontaineroppstillingsplass og en kjøreport ved innkjøringen fra snuplass.
Innenfor gjerdet er arealet tilrettelagt for snødeponi og nødvendige sporingskurver for en septikbil.
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Skjematisk plan
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Avsatt plass til togvarmeposter.

Figur 37: Skjematisk plan for alternativ Røros B
I B-alternativene gjennomføres vask i ankomstspor, som i A-alternativet. Derimot utføres
toalettømming og vannpåfylling i sporviften. Lokfører kan dermed kjøre toget direkte inn til
hensetting selv om toalettømming og vannpåfylling av togsettet er planlagt. Dette kan utføres av
annet personell og lokfører trenger ikke være tilstede. Toalettømming foregår med bil mellom spor
og løsningen krever derfor at septikbil må krysse spor for å snu da rygging inne på området
unngås. Løsningen innebærer at personalet som tømmer togsettene har kurs for å jobbe inne på
jernbaneanlegg.
Ved vask av togsett vil overkjøringssløyfene bli belagt når tog eller skift vaskes da sporlengden i
spor 3 er vesentlig kortere enn i Nord A. Hvis tog eller skift som kommer til eller fra spor 5 - 8
vaskes, vil hele sporviften sperres for andre skiftebevegelser. Togdriften bør derfor anrettes slik at
det ikke gjennomføres vask av togsett som skal til eller fra disse sporene dersom det er annen
trafikk inn til eller ut fra anlegget. B-alternativene vil altså ha noe dårligere intern kapasitet enn Aalternativene.

7.4.3

Jernbaneteknikk med overbygning

I Figur 30 vises skjematisk plan for alternativ Røros B. Det er prosjektert en driftsovergang i
vestenden av hensettingssporene for gående og for kjøretøy. Denne gjør det mulig også for store
lastebiler og septikbiler å snu og kjøre tilbake på en annen plattform, og dermed unngå rygging.

Spor
Tiltaket omfatter omlegging av eksisterende Rørosbane fra ca. km 130,920. Hovedsporet flyttes
lenger nord for å lage plass til avgrening av ankomstsporene. Nytt hovedspor er dimensjonert for
140 km/t i vest og 160 km/t i øst. Dette er høyere hastigheter enn dagens hastighet i nærliggende
kurver på eksisterende bane, og vil derfor ikke begrense gjennomkjøringshastigheten. Dagens
kurve vest for Hjellum er dimensjonert for 125 km/t og kurven øst for Hjellum er dimensjonert for
130 km/t.
Innkjøring til hensettingsanlegget er fra Hamar med avgrening fra det omlagte hovedsporet ved ca.
km 131,115. Ankomstsporene følger videre det omlagte hovedsporet med delvis overlapp av
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gammelt hovedspor. Hensettingsanlegget plasseres på sørsiden av hovedsporet og tilnærmet
parallelt med hovedspor.
For å unngå skifting i hovedsporet er ankomstsporene dimensjonert for å kunne stille togvei til og
fra anlegget, med 315 m sporlengde og ERTMS med frislippshastighet på 20 km/t. Videre er det
avsatt plass til stasjonært vaskeanlegg og glykolanlegg i forlengelsen av ankomstsporene.
På grunn av antall togsett hensettingsanlegget er dimensjonert for, er det lagt til rette for ekstra utog innkjør fra og til anlegget (spor 4) i henhold til anbefaling i Veileder for utforming av
driftsbanegårder, [5].
Omfang av tiltaket vises i Tabell 8 og Tabell 9.
Tabell 8: Sporalternativ Røros B
Spor

Lengde(m) Merknad

Hensettingsanlegg

5063

Hovedspor omlegging

1200

Total sporlengde

6263

Tabell 9: Sporveksler alternativ Røros B
Sporvekseltype Skinne

Kryss

1:7 R190

54E3

fast

0

1:9 R190

54E3

fast

14

1:9 R300

54E3

fast

2

Bevegelig skinnekryss kan
vurderes i neste planfase

1:12 R500

54E3

fast

2

Bevegelig skinnekryss kan
vurderes i neste planfase

Totalt antall

Antall

Merknad
Kun Nord B alternativet

18

I prosjekteringen er det konkludert med følgende sporavstander:
·
·

·

Hensettingssporene prosjekteres med vekselvis sporavstand på 10,0 m og 6,0 m. Mellom
annethvert spor er det satt av plass til henholdsvis togvarmepost og kjøreareal til
driftskjøretøy. Skifteprofilet er ivaretatt.
Det er avsatt plass for etablering av en asfaltert gangveg langs ytterste hensettingsspor.
Det er forutsatt en bredde på 1,8 m mellom toget og KL-mastene (ikke vist i Figur 38).
Denne løsningen etableres etter innspill fra lokførere basert på erfaring fra andre
hensettingsanlegg.
Sporavstanden mellom spor 2 og spor 3, der vaskeanlegget plasseres, er satt til 8,0 m.
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Figur 38: Normalprofil hensettingsspor – utsnitt fra normalprofil for alternativ Røros B

7.4.4

Underbygning
Veg

Hovedadkomsten til hensettingsanlegg Røros B blir via offentlig vegnett, fylkesveg 118
Kurudvegen. Det vil også etableres en driftsveg med tilkobling mot Kløvervegen og
Skogstjernevegen for drift av jernbanetekniske installasjoner.
Tabell 10: Veger som berøres av tiltaket
Endringer

Vegnavn

Vegeier

Berørte offentlige veger
(fylkesveger kommunale
veger og private veger)

Fylkesveg 118
Kurudvegen

Hedmark fylkeskommune

Skogstjernevegen

Kommunal veg

Kløvervegen

Kommunal veg

Kjøreveger
Det bygges en ny adkomstveg fra fylkesveg 118 Kurudvegen inn til det nye hensettingsanlegget på
sørsiden av Rørosbanen. Det bygges en ny avkjørsel fra fylkesvegen rett øst for dagens
vegtilkobling mellom Ryllikvegen og Kurudvegen. Adkomstvegen bygges med fast dekke, asfalt.
Adkomstvegen vil fungere som adkomst til vaskeanlegget i vest og til sporviften med servicebygg,
tekniske bygg, parkeringsplasser og snødeponi i øst. Det skal etableres adkomstmulighet for en
septikbil i tilknytning til sporviften.
Adkomstvegen som bygges langs hensettingsanlegget bygges med vendehammer i vest ved
vaskeanlegget og med snuplass i øst ved servicebygget som gir mulighet for å kunne snu.
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Det etableres stopplommer i tilknytning til tekniske bygg langs adkomstvegen.
Det er foreslått parkeringsplasser langs adkomstvegen vest for servicebygget.

Driftsveger
Det bygges en driftsveg fra Skogstjernevegen som går i samme trase som deler av Kløvervegen
for så å følge kanten av dyrket mark ned til Rørosbanen. Dette skal være en driftsveg for
vedlikehold av sporveksler for det nye ankomstsporet for hensettingsanlegget. Driftsvegen bygges
med grusdekke. Det bygges en vendehammer i enden hvor det er mulighet for å kunne snu.

7.4.5

Anleggsgjennomføring med faseplaner

For alle alternativer vil anleggsgrensen være planlagt slik at den beslaglegger minst mulig
jordbruksareal, men samtidig ivaretar nødvendig anleggsområde for etablering av
hensettingsanlegget. I den forbindelse vil det være nødvendig å etablere midlertidige veger.
Anleggstiden estimeres til ca. 21 måneder for alternativ Røros B.
Det er lagt til grunn at Rørosbanen skal være i drift store deler av anleggsfasen med unntak av når
det er behov for arbeid som utføres for nært trafikkert spor. I disse tilfellene vil det være behov for
brudd.
Enkelte steder vil det være behov for etablering av støttekonstruksjoner (rørspunt) mot
eksisterende jernbanefylling for å kunne etablere underbygning for ankomstsporene. Det er anslått
behov for ca. 450 m for alternativ Røros B.
Røros B alternativet er ikke avhengig av etablering av Bru ved Oug og det er derfor estimert ca.
fem måneder kortere byggetid enn Nord-alternativene.
Anleggsgjennomføringen for alternativ Røros B er inndelt i følgende faser:
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Underbygningsarbeider for hele hensettingsanlegget. Underbygning for ny omlagt
Rørosbane ferdigstilles. Rørspunt for bygging nær eksisterende Rørosbane i drift. Bygging
av adkomstveger til anleggsområdene.
Jernbanetekniske arbeider for omlagt Rørosbane.
Brudd: Kritiske koblinger til eksisterende Rørosbane.
Ny driftssituasjon med ny omlagt Rørosbane.
Riving av eksisterende Rørosbane som ikke er i bruk.
Underbygning for hele hensettingsanlegget.
Jernbanetekniske arbeider for hele hensettingsanlegget.
Brudd: Siste kritiske koblinger og testing av hensettingsanlegget. Kontroll av
kontaktledningsanlegget og signalanlegget for hensettingsanlegget.
Ny driftssituasjon med nytt hensettingsanlegg.

Dersom Rørosbanen elektrifiseres før bygging av hensettingsanlegget vil dette kunne være en
ulempe da arbeid i nærheten av spor i drift vil være mer risikabelt og utfordrende på grunn av
nærhet til kontaktledningen. I tillegg må eksisterende KL-anlegg rives i det området der
Rørosbanen legges om.
Høyspentlinjen som går over området bør legges om før anleggsarbeidene på hensettingssporene
starter slik at man unngår avhengigheter til denne.
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RAMS-VURDERINGER

I hovedplanfasen er det utført en kombinert RAM- og risikovurdering for alternativene som
foreligger:
·
·
·

Nord A
Nord B
Røros B

Analysen konkluderer med at alle de tre alternativene totalt sett oppfyller Bane NORs
risikoakseptkriterier. Utover risiko relatert til 3. person2, er det ikke vesentlige forskjeller mellom
alternativene med hensyn på sikkerhet og det er ikke grunnlag for å anbefale et alternativ fremfor
et annet med hensyn på sikkerhet.
I etterkant av analysemøtet har prosjektet jobbet med å se på tiltakene fra analysen og risikoen
relatert til farene for 3. person er redusert. Alle farer og tiltak fra analysen følges opp i prosjektets
farelogg, som utgis ved avslutning av hovedplanfasen. I tillegg er farer og tiltak tilgjengelig via
Rambølls system RamRisk.
Av de spesifikke RAM-forholdene er det begrensninger i funksjonalitet (samtidig innkjør på
hensettingsanlegget3 samt blokkering av deler av sporviften ved bruk av vaskemaskin) som er det
som skiller alternativene fra hverandre. Med hensyn på RAM kommer derfor Nord A bedre ut enn
B-alternativene. Dette er på bakgrunn av fleksibilitet, funksjonalitet og robusthet. Alle alternativene
er likevel vurdert til å ikke påvirke den overordnede RAM-ytelsen til Dovrebanen og Rørosbanen
negativt.
I etterkant av analysemøtet har prosjektet jobbet med å se på tiltakene fra analysen, blant annet er
tiltak for å øke robustheten til Nord A implementert. Oppfølging av alle RAM-forhold og tiltak fra
analysen følges opp i prosjektets RAM-logg. I tillegg er RAM-forhold og tiltak tilgjengelig via
RamRisk.
Ved avslutning av hovedplan vil oppfyllelse av prosesskravene bli verifisert.

ROS-analyse
Det har også blitt gjennomført en ROS-analyse for de tre aktuelle utbyggingsalternativene. Ingen
av de gjennomgåtte risikoforholdene er vurdert som høy risiko. Fem ble vurdert som middels risiko.
Dette er trafikksikkerhet, forurensning til grunn og utslipp av farlige stoffer, brann på
hensettingsområde, jernbaneulykker og tilsiktede handlinger. Øvrige åtte risikoforhold er vurdert
som lav risiko. Det er foreslått tiltak for alle vurderte risikoforhold og aktuelle uønskede hendelser.
Det er ikke identifisert noen forhold som tilsier at planområdet ikke er egnet for planlagt
utbyggingsformål. Detaljerte og oppdaterte vurderinger av alle hendelsene bør gjennomføres i
forbindelse med en eventuell reguleringsplan for området og utarbeidelse av teknisk detaljplan.

2

Personer som ikke har direkte nytte av jernbanen, for eksempel personer som krysser planovergang.
Det påpekes at samtidig innkjør inn på hensettingsanlegget ikke er prioritert og at det ikke er ansett som et
formål for dette prosjektet.
3
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SHA-VURDERINGER

Risikoanalysen identifiserte farer og tiltak og evaluerte risiko ut ifra en forenklet kvalitativ
analysemetodikk. De tre alternativene Nord A, Nord B og Røros B ble analysert, og på basis av
identifiserte farer og tiltak, plassert i en av tre risikokategorier i Tabell 11.
Tabell 11: Risikokategorier

Noe
risiko*

Noe risiko innebærer et mindre antall krevende arbeidsoperasjoner,
forholdsvis lav kompleksitet, lav usikkerhet og/eller kort eksponeringstid
for farer. Alternativet stiller færre krav til planlegging og koordinering
og/eller vil innebære lavere grad av sikringstiltak.

Middels
risiko

Middels risiko innebærer et middels høyt antall krevende
arbeidsoperasjoner, middels kompleksitet, middels usikkerhet og/eller
middels lang eksponeringstid for farer. Alternativet stiller middels krav til
planlegging og koordinering og/eller vil innebære middels grad av
sikringstiltak.

Forhøyet
risiko**

Forhøyet risiko innebærer et høyt antall krevende arbeidsoperasjoner,
høy kompleksitet, høy usikkerhet og/eller lang eksponeringstid for farer.
Alternativet stiller store krav til planlegging og koordinering og/eller vil
innebære høy grad av sikringstiltak.

* At et alternativ helhetlig sett er vurdert som «noe risiko» utelukker ikke at det vil forekomme
arbeidsoperasjoner som er forbundet med høyere risiko.
** Det vektlegges at den høyeste risiko kategorien, «forhøyet risiko», ikke må forveksles med uakseptabel
risiko.

Analysen fremhever spesielt de farer som er vurdert å medføre en vesentlig forskjell mellom
alternativene i en SHA-sammenheng, men farer som er vurdert som spesielle for akkurat dette
anlegget er likevel inkludert selv om faremoment er felles for flere alternativer.
Data til risikoanalysen er i hovedsak blitt innhentet gjennom ett analysemøte, som ble avholdt
21.05.2019. På analysemøtet deltok fagpersoner fra Bane NOR og Rambøll-Sweco.
Som resultat av risikoanalysen konkluderes det med at ingen av alternativene skiller seg særskilt
ut med henhold til SHA; alle de tre alternativene er vurdert som «noe risiko». Om ett alternativ skal
trekkes frem som noe mer positivt enn de andre er dette Nord B, da man i dette alternativet unngår
spuntarbeider nær Rørosbane i drift. Dette forholdet er likevel ikke samlet sett vurdert til å være
betydelig nok til å medføre en lavere risikokategori. På inneværende plannivå er det derfor ikke
funnet grunnlag for å rangere alternativene med tanke på SHA-farer og -risiko.
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YTRE MILJØ VURDERINGER

10.1

Klimagassbudsjett

Røros B har de laveste klimagassutslippene av de tre alternativene som er vurdert. Dette skyldes
hovedsakelig mindre massehåndtering, mindre berørte myr- og torvarealer, samt at det ikke
bygges bru over Rørosbanen sammenlignet med alternativ Nord A og Nord B.
Alternativ Nord A og Nord B har tilnærmet like klimagassutslipp. Resultatene inkludert utslipp fra
berørte myr- og torvarealer viser at alternativ Nord B har marginalt høyere utslipp enn Nord A. Når
utslipp fra berørte myr- og torvarealer ekskluderes har alternativ Nord A noe høyere utslipp enn
alternativ Nord B. Alternativ Røros B har de laveste klimagassutslippene både med og uten utslipp
fra berørte myr- og torvarealer.

Totale utslipp inkludert utslipp fra myr/torv
40000
35000

Tonn CO2 ekv.

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
NA A
Nord
Materialproduksjon

NB B
Nord
Utbygging

Drift og vedlikehold

RB B
Røros
Myr

Figur 39: Totale resultater inkludert utslipp knyttet til myr/torv for hvert alternativ.

10.2

Forurensede masser og syredannende bergarter

Massene på området består hovedsakelig av stedegne masser med antatt forhøyede
bakgrunnskonsentrasjoner av metaller som arsen, krom og nikkel. Slike masser vil tilstrebes å
kunne anvendes eller disponeres lokalt da de ikke er antropogent forurenset. Hvis slike masser
likevel må kjøres ut vil de måtte håndteres som forurensede masser.
Det foreligger mistanke om at masser på området kan være syredannende. Dette vil undersøkes
nærmere i pågående undersøkelser av løsmassene. Det befinner seg også fyllmasser på området,
spesielt i tilknytting til boligfelt og næringsområdene. Fyllmassene på området antas å kunne være
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antropogent forurenset. Ett av prøvepunktene fra et boligfelt på området påviste lett antropogen
forurensning i en jordprøve fra dette punktet. Det kan ikke utelukkes at deler av massene kan være
sterkt forurenset. Masser under eksisterende jernbane antas å være lett til moderat forurenset.

10.3

Landskapsbilde

Alle de tre alternativene har en nokså sammenfallende påvirkning på delområdene, og
konsekvensen blir derfor også sammenfallende. Det er svært lite som skiller Nord-alternativene.
Noen skjæringer blir høyere i Nord B mens utstrekningen langs sporet østover er mindre.
Vegløsningen med bru på fyllinger plassert samme sted for begge alternativene gjør at den
visuelle og romlige virkningen av et kortere anlegg blir liten. Fordelen ved et kortere anlegg vil
være størst med tanke på lysforurensning. Røros B alternativet ligger sør for eksisterende spor og
lavere i terrenget slik at den visuelle virkningen blir noe mindre. I tillegg knytter den seg til
delområdet på Skattumshagan med noe eksisterende industrikarakter. Derfor rangeres Røros B
som det beste alternativet, etterfulgt av Nord B og Nord A.

10.4

Nærmiljø og Friluftsliv

Alternativ Røros B er vurdert til å være det tiltaket som gir minst negativ konsekvens til verdier
knyttet til fagtema friluftsliv - by og bygdeliv. Verdiene er vesentlige nord for Rørosbanen og er i
stor grad knyttet til muligheter for rekreasjon og undervisning i nærmiljø i skogsområdet på
Skattumshagan. Disse verdiene er i svært liten grad mulig å erstatte eller kompenseres for på
Hjellum.

10.5

Kulturminner

De store kulturarvsverdiene på Skattumshagan er først og fremst knyttet til bosetningsspor i og ved
gårdstunet til Skattum. Det vurderes også at potensialet for nye funn er stort i området som kan
være aktuelt som hensettingsanlegg. Alternativ Røros B, sør for eksisterende jernbane er i mindre
grad i konflikt med registrerte kulturminner, og er vurdert til å være det beste alternativet for
fagtema kulturarv. Nord-alternativene er vurdert å ha lik påvirkning og konsekvensgrad, men
alternativ Nord A er vurdert til å ha noe mindre potensiale for å få konflikt med hittil ukjente
automatisk fredete kulturmiljø enn Nord B. Det er fordi det ligger nærmere dagens spor og
eksisterende anlegg som allerede kan ha skadet eventuelle kulturminner.

10.6

Naturmangfold

Røros B er det beste alternativet med hensyn til naturmangfold. Dette alternativet gir nedbygging
av ung lauvskog med mye fremmede arter og dyrket mark uten flomdammer av betydning for
våtmarksfugl. De to alternativene nord for Rørosbanen er svært like med hensyn til påvirkning på
naturmangfold. Den eneste forskjellen er et helt marginalt mindre arealbeslag av en
naturtypelokalitet med middels verdi i nordøstre del av utredningsområdet. Dette gjør imidlertid at
Nord A rangeres som bedre enn Nord B.

10.7

Naturressurser

Alle alternativene beslaglegger en vesentlig menge fulldyrka jordbruksareal. Ulik plassering og
utforming gjør at alternativene har ulik innvirkning på driftsforhold og påvirkning på større,
sammenhengende jordbruksområder. Røros B vurderes som det beste alternativet for
naturressurser, etterfulgt av Nord A og Nord B som vurderes som likestilte med tanke på
rangering.
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KOSTNADER OG USIKKERHETSANALYSE

Usikkerhetsanalyse i prosjektet ble gjennomført over to dager, den 29. august og den 4. september
2019. Analysen ble gjennomført for alle de tre alternativene Nord A, Nord B og Røros B, samt
elektrifisering av banen fra Hamar til Hjellum.
Resultatet av analysen viser usikkerhet både på kalkyleposter og på usikkerhetsdrivere. De tre
alternativene har litt forskjellige usikkerhetsutfordringer. Den største usikkerheten er imidlertid valg
av alternativ.
Den totale usikkerheten etter endt prosess, uttrykt som verdien av et standardavvik, er på fra 11%
til 11,9%. Kostnadsnivået for forventet sluttkostnad vurderes av analysegruppen til å representere
en realistisk prosjektkostnad med de forutsetninger og ambisjoner som er dokumentert i
usikkerhetsanalysen.
Tabell 12: Oversikt over kostnader etter usikkerhetsanalyse, inkludert elektrifisering av
Rørosbanen fra Hamar og til hensettingsanlegget.
Basiskostnad
[MNOK]

P50 [MNOK]

P85 [MNOK]

Standardavvik
[MNOK]

Relativt
standardavvik

Nord A

831

913

1 024

100,95

11,0%

Nord B

804

883

991

98,5

11,1%

Røros B

801

922

1 043

111,0

11,9%
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SAMMENSTILLING

Tabell 13: Sammenstilling av alternativene

Nord A

Nord B

Røros B

Jernbaneteknikk

Alternativ

x

x

x

Funksjonalitet

Tema

x

Beskrivelse

Rangering

Jernbaneteknisk er alle alternativene regnet som like.

Likt

Enkelte marginale forskjeller eksisterer i sporløsningene
slik de foreligger, men på grunn av at små justeringer er
anbefalt til neste fase vil alle løsningene bli utformet
etter samme prinsipper og det foreligger derfor ikke
grunnlag for å rangere alternativene jernbaneteknisk.
Alternativ Nord A gir gode muligheter for fleksibilitet i
togbevegelsene da ankomstsporene er ekstra lange.
Ved vasking og eventuell glykolpåføring av togsett er
fremdeles alle hensettingssporene tilgjengelige for togog skiftebevegelser.
Da fasilitetene for vannpåfylling og toalettømming er
plassert i forlengelsen av ankomstsporene medfører
dette at lokfører ikke kan kjøre togsettet direkte til
hensetting når dette skal utføres. I en analyse av
toalettømming og vannpåfylling på hensettingsanlegg
[8] ble det konkludert med at å ha disse funksjonene i
ankomstspor vil kunne utgjøre en flaskehals ved inn- og
utkjøring, samt føre til mange ekstra skiftebevegelser i
en avvikssituasjon. Dette er derfor ikke anbefalt.
Løsningen har fasiliteter i forlengelsen av
ankomstsporene og det er ikke behov for å tilrettelegge
for at septikbil skal inn i sporviften.
x

x

B-løsningene er regnet som funksjonelt sett like.
Da ankomstsporene er kortere enn for Nord A er det
ikke like gode muligheter for fleksibilitet i
togbevegelsene. Ved vask av togsett vil deler av
sporviften bli utilgjengelig for andre togbevegelser.
Lokfører kan kjøre togsettet direkte inn til
hensettingsspor der toalettømming og vannpåfylling
kan utføres av annet personell. Dette er fordelaktig for
operatør og vektlegges.
B-løsning må tilrettelegge for septikbil i sporviften som
derfor blir bredere. Plattformene må utformes for å tåle
større belastning enn for Nord A.

1. Nord B
1. Røros B
3. Nord A
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Beskrivelse

Rangering

For å sørge for vegadkomst til området er det behov for
å bygge bru over Oug. Dette kompliserer løsningene og
forlenger anleggsperioden.

1. Røros B
2. Nord B
3. Nord A

Røros B

Nord B

Alternativ
Nord A

Gjennomførbarhet

Tema

Side:

En synergi-effekt er at bruløsningen samtidig vil løse
oppgaven til prosjektet «Sikring og sanering av
planoverganger – Område Midt, tiltak Oug».

Kostnader

x

x

Ytre miljø

x

x

x

x

Slik løsningene foreligger nå blir det behov for noe
spunting for å sørge for nødvendig stabilitet mellom
ankomstspor og hovedbanen. Dette kompliserer
anleggsfasen. Likevel vektlegges ikke dette mye i
denne vurderingen da det er tilrettelagt for at
tilpasninger for å unngå dette kan gjøres i neste fase.
For mer informasjon se kapittel 14.4.

x

Røros B innebærer en omlegging av Rørosbanen, nord
for dagens Rørosbane. Hensettingsanlegget plasseres
sør for Rørosbanen. Røros B har derfor behov for
anleggsområde både sør og nord for Rørosbanen.
Likevel har Røros B den korteste anleggsperioden.

x

Beregninger viser at Røros B er dyrest, mens Nord B er
billigst. Likevel er forskjellene såpass små at alle
alternativene anses som å ha lik investeringskostnad.

Likt

Nord-alternativene ligger på nordsiden av Rørosbanen
og vil sammen med brua som etableres bli
fremtredende i landskapet.

1. Røros B
2. Nord A
3. Nord B

x

Røros B-alternativet ligger sør for eksisterende spor og
lavere i terrenget slik at den visuelle virkningen blir noe
mindre. I tillegg knytter den seg til delområdet på
Skattumshagan med noe eksisterende industrikarakter.
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Røros B

Nord B

Nord A
Ytre miljø

65 av 69

Beskrivelse

Alternativ

x

x

Side:

x

Alternativ Røros B er vurdert til å være det tiltaket som
gir minst negativ konsekvens til verdier knyttet til
fagtema friluftsliv- by og bygdeliv.
Nord-alternativene er vurdert å ha lik påvirkning og
konsekvensgrad for kulturminner, i større negativ grad
enn alternativ Røros B.
De to Nord-alternativene er svært like med hensyn til
påvirkning på naturmangfold og kommer dårligere ut
enn Røros B.

x

x

x

Alle alternativene beslaglegger en vesentlig mengde
fulldyrka jordbruksareal. Røros B vurderes som det
beste alternativet for naturressurser, etterfulgt av Nord
A og Nord B.

Rangering
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KONKLUSJON

I den innledende optimaliseringsfasen, se kapittel 6.1, var Nord A regnet som det beste
alternativet. Røros B kom derimot klart best ut i forbindelse med ytre miljø, spesielt med tanke på
at alternativet hadde betydelig mindre beslag av dyrket mark.
Innspill fra analysearbeid av hensettingsanlegg som har blitt utført i løpet av våren 2019 har pekt
på at A-løsningen, med tømming i ankomstspor, ikke er ideell. Denne utredningen er omtalt i
kapittel 14.3. Alternativ Nord A gir gode muligheter for fleksibilitet i togbevegelsene da
ankomstsporene er ekstra lange, men siden fasilitetene for vannpåfylling og toalettømming er
plassert i forlengelsen av ankomstsporene, medfører dette at lokfører vil bruke ekstra tid og kan
skape behov for flere togbevegelser.
I B-løsningene er ankomstsporene kortere enn for Nord A og det er ikke like gode muligheter for
fleksibilitet i togbevegelsene. Lokfører kan derimot kjøre togsettet direkte inn til hensettingsspor der
toalettømming og vannpåfylling kan utføres av annet personell. Dette er fordelaktig for operatør og
vektlegges.
Løsningene nord for Rørosbanen har behov for å bygge bru over Oug for å sørge for vegadkomst.
Dette kompliserer løsningene og forlenger anleggsperioden. Røros B innebærer en omlegging av
Rørosbanen og har behov for anleggsområde både sør og nord for Rørosbanen. Likevel har Røros
B den korteste anleggsperioden.
Alle alternativene har relativt lik investeringskostnad.
Samlet sett regnes Røros B som det beste alternativet.
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VIDERE PLANLEGGING OG OPTIMALISERING

I dette kapitlet er tiltak som bør vurderes i neste planfase overordnet beskrevet.

14.1

Justering av arealbeslag Nord-alternativene

Røros B gjennomgikk en optimalisering der arealet på snødeponi ble redusert med 1/3 og
parkeringsplassene ble flyttet fra området i enden av sporviften, til mellom hensettingsspor og
adkomstveg. Dette ble gjennomført for å redusere beslag av dyrket mark. En tilsvarende
optimalisering kan gjøres for Nord A og Nord B, om det jobbes videre med en av disse
alternativene i neste planfase.

14.2

Plattformutforming

Plattformene som ligger til grunn for de forskjellige løsningene går langs hele lengden av
hensettingssporene der togene hensettes. Dette er gjort for å forenkle løsningen. Det blir enklere å
kjøre, å brøyte og å bevege seg langs togsettene. En løsning med forhøyning kun ved enden av
togsettene kan vurderes. Dette vil muligens være noe besparende. Merk at forhøyningen må ta
høyde for at både dobbeltsett og to enkle sett skal hensettes, så den midtre forhøyningen må være
av såpass lengde at den tar høyde for begge disse scenarioene.
I løsninger der det ikke er behov for store kjøretøy eller septikbil på plattform, kan det vurderes å
legge inn rister. Disse bør tåle belastning fra mindre kjøretøy i forbindelse med brøyting. Dette kan
forenkle vintervedlikehold betraktelig da brøytebehovet reduseres. En reduksjon av snødeponiareal som følge av dette kan også vurderes.

14.3

Utredning om toalettømming og vannpåfylling

Det utføres en utredning om toalettømming og vannpåfylling der driftserfaring fra ulike
hensettingsområder innhentes og analyseres. Ferdigstillelse og behandling av utredningen kan
føre til endringer i løsningen som er anbefalt. Et vakuumanlegg for tømming og
vannpåfyllingsposter i alle spor i sporviften kan muliggjøre en betydelig optimalisering av
arealbeslag. Løsningene som er tilrettelagt for septikbil, omtalt som B-løsning, kan gjøres smalere,
tilsvarende sporviften for løsningen med tømming i ankomstspor, A-løsning. En slik løsning vil da
ikke ha funksjonalitet- og kapasitetsfordelene som A-løsning har.

14.4

Økt avstand mellom hovedspor og ankomstspor

Å øke avstanden mellom Rørosbanen og ankomstspor vil forenkle anleggsfasen, samt fjerne
behov for fordyrende spunt for Nord A og Røros B. Avsatt areal for alle løsningene har allerede tatt
høyde for denne justeringen. Det bemerkes at justeringen kan gjøres uten å flytte på sporviftens
plassering for alle alternativene.
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