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BANETEKNIKK

1. Slitasjeforløp i kurveveksler
Er det mulig matematisk å bevise at en sporsløyfe i kurve har mindre slitasje (som en funksjon
av mindre belastning fra hjul og hjulflens) når sløyfen er utformet med en venstre/venstre-veksel i
det ene sporet og en høyre/høyre-veksel i det andre sporet, enn om sporsløyfen er plassert på
rett linje?
Dette fordrer at den ene sporvekselen (alt etter hvordan krumningen ligger) får hovedsporet i
avvikende del av sporvekselen. En viktig forutsetning vil være her at hele sporsløyfen + litt til i
begge spor, ligger på det samme planet og dermed har lik overhøyde. Dersom denne
forutsetningen ikke er oppfylt, vil man antagelig IKKE få en redusert slitasje, ei heller en god
geometri.
Er det mulig å bevise denne hypotesen?
Alle krefter som geometrien medfører, vil måtte gå via en boggi eller enkelt hjulaksler. Hvor mye
spiller boggien inn på kreftene som oppstår? Er det boggi typer som ikke kan benyttes i sløyfen?
Hva med toakslete godsvogner?
Både person- og godstog skal ha samme hastighet i sporsløyfen. Hvilken trafikk vil slite mest på
vekselkomponentene?
Kan det være aktuelt å differensiere hastigheten på person- og godstog, fordi persontog
vanligvis har bedre løpeegenskaper enn godstog?
Kontaktpersoner:
Svein-Ole Sjøtun, e-post: sjosve@jbv.no, mobil: 47455517
Stein- Inge Tunli, stun@jbv.no, mobil: 91656270
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2. Kurveveksler
Hvordan utvikler rykket seg over tidsintervallet som vognen har over en kurveveksel?
I en kurveveksel oppstår det ett rykk i tog som kjører i den delen av vekselen som ikke faller sammen
med kurven vekselen er lagt inn i. Det være seg en krappere kurve eller en slakere kurve enn den kurven
vekselen er lagt inn i.
Sentrale spørsmål som ønskes besvart er:
 Hvordan utvikler rykket seg over tidsintervallet som vognen har over kurvevekselen?
 Utvikler rykket seg (matematisk) mot uendelig?
 Er det mulig, gjennom akselerometermåling, å finne et matematisk uttrykk som beskriver
uendeligheten og som kan fungere som en grenseverdi for komfort og avsporing? (mulig vi her må inn
med en beskrivelse av den stiveste aksling/boggi, vi må i alle fall etterprøve teorien praktisk i en
påfølgende oppgave.)

Kontaktpersoner:
Svein-Ole Sjøtun, e-post: sjosve@jbv.no, mobil: 47455517
Stein- Inge Tunli, stun@jbv.no, mobil: 91656270
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3. Konsekvenser av godstog i høy fart
Vurder muligheten for økt hastighet, lengde og total tonnasje på godstog med tanke på underog overbygningen.
Det er et ønske om økt hastighet på godstog, gjerne opp til 130 km/t og da med tog inntil 750 m
lengde og total tonnasje på mer enn hva dagens regelverk tilsier.





Hvilken sammensetning må underbygningen ha og med hvilke kompakteringskrav må den
bygges for å oppnå målet?
Hvordan vil eksisterende overbygning håndtere hastigheter på 130km/t når godstogene er
som beskrevet?
Dersom forsterkning av overbygning må utføres, hvilke lagtykkelser må en da ha av dagens
steinstørrelse i ballastprofilet?
Vil en endret steinstørrelse eller en to-lags løsning av forskjellige steinstørrelser i
ballastprofilet være mer resistent mot nedknusningskreftene som oppstår?

Kontaktpersoner:
Svein-Ole Sjøtun, e-post: sjosve@jbv.no, mobil: 47455517
Stein- Inge Tunli, stun@jbv.no, mobil: 91656270
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4. Analyses of most common damage types in railway fastening system
There is an on-going master thesis project at the department of Civil and Transport Engineering
at NTNU together with the University in Narvik to improve the understanding of the rail-fastenersleeper loading path through modelling and/or lab testing. This project will be a parallel one to
the on-going master project.
The main objective of this project work is to categorise all the failure remarks in the fastening
system reported in the Jernbaneverket failure database. The failure data will be analysed
statistically to find out the most common damage modes in railway fasting systems that are being
used in the Norwegian railway network. The project will be done in close collaboration with the
Jernbaneverket.

Figure 1. Four different types of rail fastenings

Contact person:
Elias Kassa, Professor, NTNU Department of Civil and Transport Engineering
Email: elias.kassa@ntnu.no Tel: 735 94 706
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5. Laboratory experiment of rail fastening system

The department of Civil and Transport Engineering at NTNU would like to have a master’s
student to work on our railway research projects. There is an on-going master’s project work at
the department of Civil and Transport Engineering at NTNU together with the University in Narvik
to improve the understanding of the rail-fastener-sleeper loading path through modelling. This
project will be a continuation of the on-going master project.
The project will focus on building a laboratory test set up for rail-sleeper fastening system. It will
be done in close collaboration with the Jernebaneverket. The project aims to get good
understanding of the loading path through testing of rail-fastener-concrete sleeper, to analyse
how loads are transferred through the fastening system and rail seat of a concrete sleeper. This
will be an input to the on-going study in improving safety and reducing life cycle cost of the
railway system. The project evaluates alternative loading direction, load frequencies and axle
load up to 35-40 tonnes.
The student is expected to build a laboratory test setup to validate the Finite Element model
developed in the previous project. Using experimental studies the behaviour of the fastening
system will be investigated. This will increase the current knowledge of fastening system
behaviour.

Figure 1. Four different types of rail fastenings

Contact person:
Elias Kassa, Professor, NTNU Department of Civil and Transport Engineering
Email: elias.kassa@ntnu.no Tel: 735 94 706
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6. Analyses of failure statistics within railway switches and crossings
using FMEA methodology
The department of Civil and Transport Engineering at NTNU would like to have a master’s
student to work on our railway research projects.
When a new profiled wheel comes into contact with a new profiled rail, the surface area in
contact is circa 100mm2. This ‘contact patch’ transmits large traction and braking forces, and
large contact forces from the vehicle into the rail. In switches and crossings the conventional
wheel-rail contact condition interrupts at several locations through the S&C due to the
discontinuities, or irregularities in the wheel-rail contact causing disruption of the contact
trajectories and results in complex dynamic responses. Damage characteristics can be
separated into two categories based on the location and nature of damage; those within and
close to the contact patch due to the large wheel-rail contact pressure; plastic deformation, wear
and rail head cracks, and those away from the contact location; fracture usually in the web of the
rail or rail foot due to higher bending stresses.
The objective of this work is to investigate S&C failure statistics within the Norwegian railway
infrastructure. In addition, the different failure modes are classified in different categories based
on the causes and damage mechanisms. The project aims to identify the most common damage
causes and the S&C type with most damage based on the delay and rectification costs in order
to apply preventive maintenance approach towards the failure. Failure Modes and Effect
Analysis (FMEA) methodology will be applied to identify the most common damage types, to
classify the modes of failure based on causes and rectifications.
In this project the FMEA methodology will be applied for the different components within the
S&C, identifying the potential failures, causes and what the consequences will be on the
operation of the S&C. This method allows the identification of the most important type of S&C to
study further using the field instrumentation and the critical failure mechanisms associated, and
hence to suggest type and location of instrumentation for condition monitoring of the system.

Figure 1. Plastic deformation of a wing rail (left) and fracture in the foot of a crossing (right)

Contact person:
Elias Kassa, Professor, NTNU Department of Civil and Transport Engineering
Email: elias.kassa@ntnu.no Tel: 735 94 706
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7. Switches and crossings for high speed track

The department of Civil and Transport Engineering at NTNU would like to have two master
students to work on our railway research projects.
There is a very large competition among all the transportation modes to deliver a high level
service and at the same time to reduce the carbon foot-print per paying passenger. It is generally
understood that train transportation is greener than that of airline transportation. This has led to a
resurgence of railways across the world as a principal means of mass transport. In order for
railways to be viable, in terms of journey times and economies, the need for increased train
speed and axle load has become of paramount importance. In Sweden the launching of X2000
around year 1990 introduced a high speed train 200km/h and it cuts the journey time by ca. 25%.
The ‘Gröna Tåget’ project is one of the research and development projects started in recent
years with the aim to provide higher speed trains in Scandinavia and strengthening Nordic
competence with high speed train concept. An increasing demand for higher train speeds is
therefore clearly evident. However, all the train speed is highly restrained when approaching and
passing switches and crossings (S&Cs).
It is therefore evident that in order to increase line speeds in the railway network it is necessary
to not only be able to design plain line track, but also to model and design S&Cs capable for high
speed trains and high axle weight trains. This research work will look several aspects of the
switch design: the S&C geometry, the track support structure, the components of the S&C and
advanced switching mechanism. Longer switch rail operated by several switching machines,
larger curve radius and swing nose crossing are used in many high speed turnouts. The project
will evaluate the current design guidelines and design requirements for switch geometry and
track structure for high speed train movement in the facing and trailing moves.
The project will be done in a group of two students and will be done in collaboration with the
Jernebaneverket.

Figure 1. A railway turnout

Contact person:
Elias Kassa, Professor, NTNU Department of Civil and Transport Engineering
Email: elias.kassa@ntnu.no Tel: 735 94 706
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8. Switches and crossings for higher axle load

The department of Civil and Transport Engineering at NTNU would like to have two master
students to work on our railway research projects.
There is a very large competition among all the transportation modes to deliver a high level
service and at the same time to reduce the carbon foot-print per paying passenger. It is generally
understood that train transportation is greener than that of airline transportation. This has led to a
resurgence of railways across the world as a principal means of mass transport. In order for
railways to be viable, in terms of journey times and economies, the need for increased train
speed and axle load has become of paramount importance.
Currently, there is a trend towards increasing axle load for surviving the competition with the road
transport modes. It is an economical necessity to meet the growing demand of heavier axle loads
and higher tonnages. For example, the transportation of ore in Malmbanan and the railway line in
Narvik demands bigger and heavier trains, which lead to a higher axle load. As like the train
speed restriction, the same characteristic is evident with higher axle load at switches and
crossings. Turnouts are weakest point in the railway network experiencing large contact forces
and hence rapid deterioration rate.
The objective of this part of the project is to investigate the capability of the current switch design
(structural and geometry) for higher axle load traffic loading. Several track constructions
techniques will be investigated; ballasted, slab track and two rail track CorusRail design in order
to determine the most cost effective and reliable solution.
The project will be done in a group of two students and will be done in collaboration with the
Jernebaneverket.

Figure 1. A railway turnout

Contact person:
Elias Kassa, Professor, NTNU Department of Civil and Transport Engineering
Email: elias.kassa@ntnu.no Tel: 735 94 706
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9. Evaluation of track design changes by using the design of experiment
methodology

The department of Civil and Transport Engineering at NTNU would like to have two master
students to work on our railway research projects.
Track component design change or modification to the existing design as a rule has to be
passed through long and detailed acceptance procedures by the railway infrastructure
administrations. The acceptance process sometimes requires field testing to validate a new
product before introducing into the network even though the change is not considerable. All
design changes and new designs should be approved before implementing in the network for
service. The design changes should also be compliant with the current standards of the
administration. The tolerances for each design change will be examined taking the largest
margins to the standards (control measures) of the corresponding standard agency.
In the design of railway track, the choice of what parameters to modify and the range of
fluctuation (change) allowed can be supported by the Design of Experimental methodology. This
method is a powerful method to filter out (select) the main influential parameters that needs to be
studied further including their distribution. One way of selecting (sampling) the parameters and
defining the number of levels (variations) is using a Factorial Design either by doing a Full
Factorial or a Fractional Factorial Design.
The work will focus on an experimental planning using factorial design approach with equal
number of levels (with more than two-levels of variation) or combined levels of variation. The
track related parameters to be evaluated are rail-pad stiffness, under-sleeper pads and sleeper
spacing. The experiment will be performed using simulation of a train model in Multi-body system
dynamics (MBS) software SIMPACK/GENSYS/Vampire.
The outputs from the simulation can be studied using Response Surface Design to assess and
certify if the changes or modification within a certain range will bring any major change compared
to the existing certified model to certify the changed design. The certification is evaluated for a
multiple outputs based on derailment risk, ride comfort, vibration level and wheel-rail contact
forces.

Figure 2. Normal probability plot (left) and Response surface plot (right)
Contact person:
Elias Kassa, Professor, NTNU Department of Civil and Transport Engineering
Email: elias.kassa@ntnu.no Tel: 735 94 706
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10.

Utvikling av testrigg for 40 tonns aksellast

Jernbaneverket eier og drifter den 42 km lange jernbanestrekningen "Ofotbanen" mellom Narvik og
grensen til Sverige. Ofotbanen er et direkte resultat av jernmalmforekomstene som finnes på den svenske
siden av grensen. Årlig blir det transportert opp mot 20 millioner tonn malm fra LKABs gruver i Kiruna,
Malmberget og Svappavaara ned til utskipningsanlegget i Narvik og Luleå. I tillegg er det daglige
avganger med person- og godstog. Godsmengden som årlig transporteres over Ofotbanen tilsvarer mer enn
all annen godstrafikk i Norge til sammen!
Både med bakgrunn av beskaffenhet og anvendelse kan Ofotbanen betraktes som en "ekstrembane" i
nasjonal og internasjonal sammenheng. Banens beliggenhet medfører ekstreme utfordringer for så vel
baneeier som togselskaper. En trasé som i løpet av sine 42 km bukter seg fra kystklima med mild, fuktig
og saltholdig luft, til innlandsklima i høyfjellet med svært lave temperaturer vinterstid, setter både utstyr
og personell på store prøver. Stor høydeforskjell på 500 meter (største stigning 17 ‰), krappe kurver med
radius R 300 meter samt liten elastisitet i sporet grunnet berggrunn/tynt pukk-/bærelag er i seg selv
eksempler på at banens beskaffenhet mangler sidestykke.

Etter å ha gjennomført økning i aksellasten fra 25 til 30 tonn i løpet av de senere år, har den største
brukeren, LKAB Malmtrafikk, allerede etterspurt ytterligere økning av aksellasten på Ofotbanen.
Jernbaneverket har i gjennom prosjektet «Teknologistaben – FoU tung aksellast Ofotbanen» startet
planleggingen av en fremtidig jernbane med kapasitet på 40 tonns aksellast. I dette prosjektet har NorJeTS
ved Norut Narvik fått tildelt oppdraget med å oppgradere den eksisterende traseen fra 30 til 40 tonns
aksellast. I korte trekk omfatter dette prosjektet en helhetlig analyse av hvilke tiltak som må gjøres for å
øke aksellasten fra 30 til 40 tonn.
Tyngre- og lengre tog vil kunne gi betydelige kostnadsbesparelser for transportørene, men økte laster vil
også medføre økte drifts- og vedlikeholdskostnader for baneeier. For å imøtekomme en slik
kapasitetsøkning er det viktig å skaffe kunnskap om effektene av økte belastninger samt hvordan man best
kan handtere dem. Det er viktig å påpeke at man i dag ikke har full oversikt over konsekvensene/effektene
av den gjennomførte økningen til 30 tonns aksellast.
Testrigg for utprøving av infrastrukturløsninger
I og med at det ikke finnes noen standard for jernbane med 40 tonns aksellast, og med de topografiske og
klimatiske forholdene som fins på Ofotbanen skal det utarbeides et forslag til praktisk utprøving og tester
12

av de mest aktuelle infrastrukturløsningene mht. toglaster opp mot 40 tonns aksellast. Herunder skal det
utarbeides et konseptuelt forslag til design på en testrigg for uttesting av anbefalte løsninger og for
verifisering av teoretiske beregninger.

Aktiviteter:
State of the art - studie av hva som finnes av eksisterende testrigg og testanlegg Nasjonalt/Internasjonalt.
Identifisering av hvilke målinger og tester som vil være aktuelt å utføre (Overordnet kravspesifikasjon).
Konseptuell utarbeiding av innendørs testrigg.
Brain storming, fremtagning og valg av et antall mulige løsninger
Utarbeiding av konstruksjonstegninger (sammenstilling og detaljer) inklusive kompletterende
holdfasthetsberegninger.
Kostnadsbetraktninger
Utarbeiding av et alternativt utendørs testanlegg.
Brain storming, fremtagning og valg av et antall mulige løsninger
Utarbeiding av konstruksjonstegninger (sammenstilling og detaljer) inklusive kompletterende
holdfasthetsberegninger.
Kostnadsbetraktninger
Rapportskriving.
Kontaktperson:
Rune Nilsen
Norut Narvik/ NorJeTS
E-mail: rune@norut.no
Phone: +47 477 56 215
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PLANLEGGING OG MARKED
1. Økt kapasitet på Rørosbanen
Togtransportene på Rørosbanen er i vekst. Det er viktig at få fram en prioriteringsliste for de
viktigste kapasitetstiltakene, slik at man er sikker på at man prioriterer de riktige prosjektene til
rett tid. Hensikten er å forlenge, eventuelt etablere nye kryssingsspor på Rørosbanen. Banen er
sårbar ved avvik i toggangen, og man er avhengig av å bygge ut kryssingsspor for å
opprettholde en god punktlighet.

Kontaktperson:
Heidi Meyer Midtun, e-post: hmm@jbv.no, mobil: 916 72 590
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2. Godterminalstruktur
I dag er det godsterminaler hovedsakelig bare i de aller største byene. Det meste av godset på
jernbane transporteres med containere, og det er få steder det er muligheter for lasting/lossing
mellom Oslo og terminalene i Stavanger, Bergen, Åndalsnes, Trondheim og Bodø.
”Alle” ønsker allikevel mer transport over fra vei til bane. Kan det da finnes et udekket behov for
terminaler mellom disse hovedknutepunktene for innenlandske godstransporter?
Tidligere var vognlast dominerende på jernbanen. Er det mulig å drive ”vognlast” med
containere, og kan det gi en annen godsterminalstruktur enn i dag?

Kontaktperson:
Heidi Meyer Midtun, e-post: hmm@jbv.no, mobil: 916 72 590
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3. Nye baner i Nord?
Bortsett fra Ofotbanen mellom Narvik og riksgrensen, er det ingen jernbanetrafikk nord for
Fauske i dag. Nord-Norgebanen fra Fauske til Narvik og eventuelt videre til Tromsø, har vært
utredet mange ganger, men det har blitt med planene. Hva må til for at det kan være aktuelt med
jernbanebygging i Nord-Norge, og hvor kan det være aktuelt med en bane?

Kontaktpersoner:
Heidi Meyer Midtun, e-post: hmm@jbv.no, mobil: 916 72 590
Alf Helge Løhren, e-post: la@jbv.no , telefon 916 72 545
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4. Godstransport på jernbane
(flere mulige oppgaveavgrensinger er mulig)
Terminalstruktur i Midt- og nord Norge.
Stikkord: Overføringspotensial fra veg til bane? Virkemidler? Miljøgevinst, analyser, kartlegging
av næringstransporter på bane, veg og sjø, godsmodeller.
Følgende hovedtema er aktuelle:
Overordnet oversikt. Nasjonalt nivå, grunnleggende
Kartlegging, undersøkelser
Bruk av godstransportmodeller
Konkrete terminalanalyser: Struktur i et område og/eller Brattøra, Helgeland og Salten.
Narvik/Ofotbanen/Hålogalandsregionens betydning.
Hvilke typer gods kommer fra hvor og med hvilken transportmåte?
Hvor skal de ulike typene gods og med hvilken transportmåte?
En oversikt over varetyper, og hvordan disse fremføres (transportmåte)
Finnes det et mønster i hvilke fremføringsmåter som velges i forhold til varetype, destinasjoner,
el.?
Vil langtransport ha annet terminalbruk enn distribusjonstrafikk?
Hvilke godstyper består den rene intermodale transporten av?
Hva er markedsområdet og framtidig potensial for bruk av terminalene i nord langs
Nordlandsbanen?
Bruk av godstransportmodeller / Nasjonal godsmodell/logistikkmodell
Logistikkmodellen er nyutviklet, men ikke ferdig uttestet. Basismatrisene dekker 32
varestrømmer mellom kommuner innen Norge og mellom Norge og utlandet. Strømmene er
fordelt på fire transportformer (veg, sjø, bane og luft). Mens den gamle nettverksmodellen var en
ren transportmodell er den nye en kombinasjon av transport- og logistikk modell. Jernbaneverket
har i sine utredninger gjort bruk av flere av ”NTP-modellene”, alene eller i samarbeid med
Statens Vegvesen.
Kvaliteten på jernbanetilbudet bestemmes av den infrastruktur som stilles til disposisjon og
hvordan infrastrukturen utnyttes (driftsopplegg).
For å kunne beregne nytten av forbedringer i infrastrukturen, trenger Jernbaneverket derfor:
Trafikkberegningsmodeller som kan hjelpe etaten med å identifisere hvordan alternativ utnyttelse
av infrastrukturen påvirker trafikkstrømmene og
Kunnskap og metodikk som hjelper Jernbaneverket med å identifisere driftsopplegg som utnytter
infrastrukturen optimalt – både i referanse- og utbyggingsalternativ.
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Forts.
Det kan være behov å ta i bruk modellen på test-case eksempelvis på terminalstrukturen og
andre problemstillinger nevnt tidligere. En transportmodell er en syntetisk framstilling av behovet
for varer og konsum i landet, som legges ut på de forskjellige transportsystemer. Resultater fra
modell både kan og bør sammenlignes med konkrete tellinger og målinger som tidligere nevnte
undersøkelser kan representere.

Kontaktperson:
Alf Helge Løhren, e-post: la@jbv.no, mobil: 916 72 545
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5. Modernisering/Elektrifisering av Meråkerbanen Trondheim - Storlien
Konsekvenser for marked og jernbanedrift
Det er blitt foreslått å elektrifisere Meråkerbanen (Trondheim – Storlien). På denne måten
oppnås en sammenhengende elektrifisert ”ringbane” når man ser det norske og svenske
jernbanenettet i sammenheng.
Aktuelle problemstillinger kan være (andre kan også tenkes!):
Hva vil dette ha å si for kapasiteten for de ulike tog typene?
Hvilke tiltak må gjøres i tillegg for å ta ut gevinster?
Hvilke konsekvenser vil elektrifiseringen ha for togdrift og drift/vedlikehold av infrastrukturen?
Hvor store markedsgevinster kan man påregne?
Hvilket potensial for godsbaserte tog produkter finnes i en slik midtnordisk øst-vest korridor?
Hvilket potensial finnes i en slik midtnordisk øst-vest korridor for persontrafikk marked?

Kontaktperson:
Alf Helge Løhren, e-post: la@jbv.no, mobil: 916 72 545
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6. Modernisering/Elektrifisering av Rørosbanen
Konsekvenser for marked og jernbanedrift
Det er blitt foreslått å elektrifisere Rørosbanen og Solørbanen slik at man oppnår
sammenhengende elektrisk drift på denne østlige forbindelsen mellom Oslo og Trondheim. I
praksis får man da et elektrifisert dobbeltspor på store deler av strekningen.
Aktuelle problemstillinger kan være (andre kan også tenkes!):
Hva vil dette ha å si for kapasiteten for de ulike tog typene?
Hvilke tiltak må gjøres i tillegg for å ta ut gevinster?
Hvilke konsekvenser vil elektrifiseringen ha for tog drift og drift/vedlikehold av infrastrukturen?
Hvor store markedsgevinster kan man påregne (for hovedrelasjonen og underveis)?
Kan Rørosbanen være en ren godsbane?

Kontaktperson:
Alf Helge Løhren, e-post: la@jbv.no, mobil: 916 72 545
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7. Kurveutretting
Jernbanens trase er opptil 150 år gammel og tilpasset datidens hastigheter. Kurveutretting er
derfor nødvendig for å oppnå vesentlige hastighetsøkninger.
Meråkerbanens Utviklingsplan viser at det er nødvendig med en generell standardheving før en
eventuell elektrifisering.
Hvilke strekninger bør prioriteres?
Avgrensing og løsning?
En annen aktuell oppgave kan være å lage en plan (prosjektering) for et konkret
kurveutrettingsprosjekt. Slike punkter finnes også på andre baner enn Meråkerbanen, en aktuell
oppgave kan for eksempel være ved Flåtådal på Nordlandsbanen.

Kontaktpersoner:
Alf Helge Løhren, e-post: la@jbv.no, mobil: 916 72 545
John Våge, e-post: jv@jbv.no, mobil: 916 72 727
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8. Samordnet areal- og transportplanlegging
Her er det mulig med flere ulike oppgavebegrensninger
Oppgaven kan omfatte Trønderbanestrekningen, hele eller deler. Det kan her være aktuelt å se
på ulike case, eksempler er Ranheim, Leangen eller Bjørndalen (i Trondheim) eventuelt andre
steder.
Aktuelle problemstillinger som oppgaven bør omhandle er Park & Rride, potensialet og behov for
fasiliteter. Man kan også se på hvilke virkemidler som kan være aktuelt i forholdt til
arealplanlegging for å få flere reisende til den enkelte stasjon. En annen problemstilling kan
være å se på en optimal kollektivbetjening av en bydel i kombinasjon mellom tog og buss.
Analyse av holdeplasstruktur for tog Trondheim - Stjørdal. Markedsberegninger for lokalisering
av nye holdeplasser for tog. Analyse av lokalisering av holdeplasser i forhold til
bydelsfunksjoner, boligkonsentrasjon, fortetting.

Kontaktperson:
Alf Helge Løhren, e-post: la@jbv.no, mobil: 916 72 545
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9. Kapasitet
Tverrbane Jessheim – Gardermoen – Roa; innvirkninger på kapasitet og muligheter for
omkjørings-/fremkommelighet samt utvikling av arbeidsmarkedet og godsstrategi.
Hvordan vil det påvirke kapasiteten i området å etablere en forbindelse fra Jessheim via
Hauerseter, til Gardermobanen, og hvilke muligheter utløser denne forbindelsen av ny trafikk til
jernbanen?
Hvordan skal en knytte seg til Gardermoen stasjon? Samme nivå; samme nivå, men som en
forlengelse av dagens; under dagens stasjon eller over dagens stasjon?
Dersom en forlenger tilknytningen mellom Jessheim og Gardermoen videre til Roa, hvordan vil
kapasiteten påvirkes, og hvilke muligheter utløser denne sammenkoblingen både med tanke på
passasjer- og godstransport?
Det er fritt å se på enkeltspor med krysningsspor, dobbeltspor uten eller med forbikjøringsspor
samt trespors- eller firespors løsning. Alle alternativer er interessante i forhold til kapasitet, økt
sikkerhet for fremkommelighet rundt Oslo og håndtering av målsetning om tredobling av gods på
bane innen 2040.

Kontaktpersoner:
Svein-Ole Sjøtun, e-post: sjosve@jbv.no, mobil: 47455517
Stein- Inge Tunli, stun@jbv.no, mobil: 91656270
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10. Hvordan bør gods fordeles i landet?
Hvordan bør gods fordeles i landet vårt og særlig i sterkt urbaniserte områder?
Bør strategien være en enorm terminal eller bør terminalstrukturen være mer desentralisert?
Bør store terminaler ligge inne i den urbane kjernen?
Hvilken effekt/konsekvens vil det være å flytte Alnabru terminalen ut til Nittedal eller Lillestrøm
Nord? Trengs det da flere spor på Hovedbanen/Gjøvikbanen for å håndtere godset ut i fra et
ønske om ca. 1.5 mill. TEU i kapasitet på terminalen og at denne da skal være navet i godsNorge?
Hvilken effekt/konsekvens vil det være å splitte Alnabru terminalen i flere mindre som er
lokalisert rundt Oslo?

Kontaktpersoner:
Svein-Ole Sjøtun, e-post: sjosve@jbv.no, mobil: 47455517
Stein- Inge Tunli, stun@jbv.no, mobil: 91656270
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SIKKERHET OG BEREDSKAP
1. Læring av uønskede hendelser
De fleste uønskede hendelser har sin årsak i for dårlig styring; enten for dårlige regler eller
etterlevelse av dem. I enkelte tilfeller kan det også være "nye" ulykkesscenarier. Oppgaven
vedrører hvordan kartlegge de viktigste hendelsene og sørge for organisatorisk læring både
horisontalt (erfaringsoverføring) og vertikalt (sikkerhetsstyring, organisering mm).
Videre fokusering på ulykkesforebygging, målsettinger og oppfølging.

Kontaktperson:
John Våge, e-post jv@jbv.no, mobil 916 72 727
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2. Risikoadministrasjon av utestående tiltak hjemlet i lovverk
Samfunnets ressursknapphet medfører at lovverk ikke lar seg praktisere, og dette er en særskilt
utfordring innen de fleste typer infrastrukturforvaltning i Norge. Dette betyr at det i mange tilfeller
praktiseres "ulovlig" forvaltning, dvs. at det er utestående tiltak i forhold til hva som kreves.
Jernbaneverket har utviklet en metodikk for porteføljeforvaltning av slike avvik, og som i korte
trekk går ut på å gjøre en risikoanalyse av dem. Risikoanalysen svares ut med eventuelle
kompenserende tiltak.
Oppgaven går ut på å evaluere denne type metodikk basert på Jernbaneverkets erfaringer, og
samtidig vurdere erfaringsoverføring til andre infrastrukturforvaltere.

Kontaktperson:
John Våge, e-post jv@jbv.no, mobil 916 72 727
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TEKNIKK
1. Elastisitet til jernbanepukk
De fysiske kravene som i dag stilles til jernbanepukk (den massen som svillene ligger i) er i
første rekke i forhold til nedknusning (Los Angeles, LA) og til abrasjon (Micro Deval, MD).
Vil det være fornuftig også å stille krav til elastisiteten til pukkmaterialet?
Er det noen korrelasjon mellom dagens krav (LA og MD) og elastisiteten til pukkmaterialet?
Er det en enkel relasjon mellom bergartselastisitet og elastisiteten til pukkmaterialet?
Kort fortalt vil et stivt lag med pukk vil gi økt påkjenning til svillene, mens et mykt lag med pukk vil
gi større påkjenning til skinnene. Man kan derfor tenke seg at mekanisk spormodellering vil
kunne inngå i en slik oppgave.

Kontakt: Kontaktperson er for øyeblikket uavklart.
Ta kontakt med Jernbaneverket på Karriere@jbv.no
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2. Solslyng: Målemetoder, overvåkning, faremomenter, vedlikeholdstiltak
Solslyng er et tilbakevendende fenomen på norske jernbanespor. Dels er dette et
sikkerhetsproblem, dels et vedlikeholdsproblem. Oppgaven vil kunne omfatte litteraturstudium,
feltstudier (spor og klima) og analyser av resultater fra felt, evt. med innslag av analyser av
spormekanikken for solslyng fenomenet.
Hvilke praktisk anvendbare metoder finnes for å måle trykkreftene i skinnene, direkte eller
indirekte?
Hvilke muligheter finnes for automatisk overvåkning i problemområder? Oppgaven vil kunne
tenkes å gi en bedre forståelse av hvilke meteorologiske og sportekniske forhold som innvirker
på faren for solslyng.
I tillegg kan være nyttig å se på de ulike operasjoner for vedlikehold som gjøres; og å se på hva
som kan gjøres av tiltak for å unngå solslyng.
Oppgaven passer særlig for studenter med bakgrunn i veg- og jernbaneteknologi eller med
bakgrunn i konstruksjonsteknikk.
Kontaktperson:
Alf Helge Løhren, e-post: la@jbv.no, mobil: 916 72 545
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3. Værberedskap for jernbanen: Analyse av vindfall over sporet
Vindfelte trær over sporet skaper tidvis problemer for togtrafikken og for kontaktledning. Noen
vindforhold er verre enn andre, og det ville vært nyttig med en nærmere analyse av hvilke
vindforhold som skaper mest problemer.
Sentrale parametere vil være framherskende vindretninger, skogstilstand langs banen,
vindstyrker o.a. Analysen vil kunne begrense seg til ei enkelt banestrekning eller være mer
generell.
Datagrunnlaget kan dels finnes i Jernbaneverkets sin BaneData, dels i databaser til eiere av
strømlinjer (brudd i strømforsyning pga. nedfall av trær).

Kontaktperson:
Anders Wåla, e-post: anders.wala@jbv.no, mobil: 97113005
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4. Emisjonsmålinger
Beregninger av jernbanestøy utføres i dag etter nordisk beregningsmetode for jernbanestøy fra
1996. Grunnlaget for beregningene er kondisjonerte frekvensspektra (a- og b-verdier) for fem
togtyper hovedsakelig utført i to større målinger før metoden ble introdusert. Siden den gang har
man også etablert frekvensspektra for nyere togtyper, men basert på en begrenset mengde
måledata. For NSBs nye togsett FLIRT er ingen frekvensspektra foreløpig definert.
Erfaringer Brekke & Strand Akustikk har hatt ved målinger på trikk og t-bane i Oslo viser at det
kan være stor forskjell i frekvensspektra mellom forskjellige trikk- og t-banesett av samme type
og hastighet. Jernbaneverket ønsker å se om dette også er tilfelle for aktuelle togtyper.
Nordisk beregningsmetode mangler også måledata for viktige hastighetsintervall, spesielt for
nyere togtyper. Ved å sammenstille eksisterende data fra mange enkeltmålinger med
supplerende målinger utført i oppgaven, er det ønskelig å trekke en konklusjon om dagens
brukte frekvensspektra for aktuelle togtyper er akseptable eller bør korrigeres.
Oppgaven vil omfatte målinger av aktuelle togtyper, vurdering av habiliteten til nåværende
datagrunnlag og om man kan forvente merkbare forskjeller i støyemisjon fra forskjellige togsett
av samme type.
Kontaktperson:
Sigmund Olafsen, Brekke & Strand Akustikk AS,
e-post: so@brekkestrand.no, tlf: 915 83 818
(Odd Kr. Pettersen, veileder fra NTNU)
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5. Støyvis gradering av skinnekvalitet
Skinnesliping er et vedlikeholdstiltak som Jernbaneverket utfører for å sikre god sporkvalitet på
jernbanenettet. Ettersom kontaktpunktet mellom skinne og hjul er hovedkilden til passeringsstøy
fra tog medfører skinnesliping også en bedring i støyforholdene, for moderne og godt
vedlikeholdt rullende materiell. Jernbaneverket benytter en målevogn kalt Roger 1000 for å blant
annet utføre sporgeometrimålinger. Målevognen benytter laserteknologi for å tilegne seg data
med stor grad av nøyaktighet på ujevnheter i skinneoverflaten.
Jernbaneverket ønsker å se på muligheten til å gradere skinnekvaliteten ut fra måledata med
hensyn til støy, slik at man bedre kan få representert bidraget fra skinne i støyberegninger.
Oppgaven vil omfatte utførelse av måling av støy fra forskjellige togtyper ved aktuelle områder,
for deretter å vurdere støynivå og frekvensspektra opp mot grad av målt korrugering/ruhet i
skinneoverflaten på punktene. Ved tilstrekkelig korrelasjon mellom målte støynivå og korrugering
er det ønskelig å etablere en klassifisering for støybidrag fra skinnegangen.
Kontaktperson:
Trygve Aasen, e-post: trygve.aasen@jbv.no, tlf: 97680727
(Odd Kr. Pettersen, veileder fra NTNU)
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6. Vibrasjonsforhold ved sporveksler
Modernisering av infrastrukturen medfører at ny teknologi og nye løsninger introduseres.
Konvensjonelle sporveksler erstattes blant annet nå oftere av sporveksler med bevegelig kryss.
Denne type sporveksler er vist å redusere støynivå og vibrasjoner. I prosjektering og utredning
av støy og vibrasjoner brukes likevel ofte et normalt straffetillegg i beregningene tilsvarende
konvensjonelle sporveksler.
Jernbaneverket ønsker å bedre synliggjøre nytteverdien ved å modernisere infrastrukturen, og
derfor etablere nye verdier til bruk i prosjekteringsarbeid. Oppgaven vil bestå i å utføre målinger
av vibrasjoner, struktur- og luftoverført støy fra både konvensjonelle sporveksler og sporveksler
med bevegelig kryss og foreslå aktuelle standardverdier for moderne sporveksler. (Denne
oppgaven er avhengig av at NGI vil kunne bistå med måleteknisk utstyr og helst også
fagekspertise).
Kontaktperson:
Trygve Aasen, e-post: trygve.aasen@jbv.no, tlf: 97680727
Elisas Kassa, Professor NTNU, e-post: elias.kassa@ntnu.no, tlf: 918 97 709
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7.

Praktiske beregninger og gjennomføring av fullskalemålinger

Fullskalaforsøk av kabelsystemene som benyttes til strømforsyning av elektriske tog,
kontaktledningsanlegg, i nærheten av Trondheim.
For å kunne forbedre de eksisterende systemene i Norge må vi etablere god forståelse av viktige
parametere til de eksisterende kontaktledningsanlegg. Oppgaven går ut på å planlegge og
gjennomføre fullskalaforsøk sammen med JBV av et kontaktledningsanlegg som benyttes til å
forsyne togene med strøm. Det er viktig å først etablere enkle beregningsmodeller i f eks Matlab
for å undersøke hvilke målinger som er effektive og hvor på systemet målinger skal
gjennomføres. Videre er det viktig å få etablert nødvendig systemidentifikasjonsrutiner for å
estimere de dynamiske systemparameterne.
Viktige temaer er:
- Numeriske beregninger for praktisk gjennomføring
- Praktisk måleteknikk
- Måling av mekaniske og dynamiske egenskaper
- Måling av geometri
- Måling av oppspenningskrefter
- Systemidentifikasjon
Oppgaven løses i samarbeid med Fakultet for ingeniør vitenskap og teknologi ved NTNU
og Jernbaneverket.
Kontaktperson:
Anders Rønnquist, Førsteamanuensis ved Institutt for konstruksjonsteknikk
Fakultet for ingeniør vitenskap og teknologi ved NTNU
Fagområde konstruksjonsdynamikk
e-post: anders.ronnquist@ntnu.no
Tel.: 73 59 46 63
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8.

Praktiske beregninger og gjennomføring av modellforsøk

Laboratorieforsøk av kabel svingninger – Etabler en 25 m lang seksjon av et fullskala
kontaktledningsanlegg i den store labben for dynamiske analyser
Det skal bygges en ca. 25 m lang seksjon av et spenn til et ellers fullskala kontaktledningsanlegg
nede i den store labben. Systemet må designes slik at det har mest mulig lignende dynamiske
egenskaper som de normalt 40–60 m lange spennene det benyttes ved norske jernbanesystem.
Hensikten med laboratoriemodellen er at vi ønsker å etablere gode målemetoder og teste ut
ulike komponenters betydelse for de dynamiske egenskapene til eksisterende systemer.
Viktige temaer er:
- Praktisk gjennomføring å bygge opp modellen
- Praktisk måleteknikk
- Modal analyse av fundamentale moder
- Bølgetransport langs kabelsystemet
- Innflytelse på systemets dynamiske karakteristikk på grunn av variasjon av mekaniske og
geometriske systemparametere.
Oppgaven løses i samarbeid med Fakultet for ingeniør vitenskap og teknologi ved NTNU
og Jernbaneverket.
Kontaktperson:
Anders Rønnquist, Førsteamanuensis ved Institutt for konstruksjonsteknikk
Fakultet for ingeniør vitenskap og teknologi ved NTNU
Fagområde konstruksjonsdynamikk
e-post: anders.ronnquist@ntnu.no
Tel.: 73 59 46 63
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9.

Numerisk modellering og praktiske beregninger

Dynamisk oppførsel av kontaktledningsanlegg ved høy hastighet i krappe kurver
For strømforsyning av elektriske tog i Norge benyttes en kontaktledning som togenes
strømavtaker glir mot. For at denne forsyningen skal være pålitelig og avbruddsfri i høye
toghastigheter stilles det strenge statiske og dynamiske krav til kontaktledningsanleggets
egenskaper som mekanisk konstruksjon. På grunn av topografiske forhold er norske jernbaner
spesielt preget av mange og krappe kurver. Rundt 40 % av jernbanenettet består av kurveradier
under 1100 m. I slike krappe kurver endres kreftene i anlegget i forhold til rettstrekning.
Oppgaven går ut på å studere et kontaktledningssystem for krappe kurver og høyere hastigheter
med hensyn på dynamisk oppførsel og mulig feedback i kontaktledningsanlegget.
Oppgaven løses i samarbeid med Fakultet for ingeniør vitenskap og teknologi ved NTNU
og Jernbaneverket.
Kontaktperson:
Anders Rønnquist, Førsteamanuensis ved Institutt for konstruksjonsteknikk
Fakultet for ingeniør vitenskap og teknologi ved NTNU
Fagområde konstruksjonsdynamikk
e-post: anders.ronnquist@ntnu.no
Tel.: 73 59 46 63
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