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Jernbaneverket Utbygging
Regionale prosjekter
Prosjektdirektør

Jon Brede Dukan
Tlf: 916 72 627
E-post: Jon.Brede.Dukan@jbv.no
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Regionale prosjekter er Jernbaneverkets profesjonelle byggherre for utbyggingsprosjekter i
regionene. Utbyggingsenheten har ansvaret for en
variert prosjektportefølje bestående av ca. 60 ulike
prosjekter med budsjett fra ti millioner til to milliarder kroner. I 2012 har enheten et samlet budsjett
på 1,3 milliarder kroner.

Kapasitetsøkende tiltak
Utbyggingsenheten har en rekke prosjekter innenfor programområdet Kapasitetsøkende tiltak. Dette omfatter mindre og
mellomstore tiltak og prosjekter som har som mål å øke kapasiteten på det eksisterende jernbanenettet både for gods- og
persontransport. Vi skal derfor blant annet forlenge eksisterende
og bygge nye kryssingsspor, samt modernisere driftsbanegårder
og godsterminaler. Noen av de kapasitetsøkende tiltakene er
også knyttet til innfasingen av nye tog og ny grunnrutemodell
for Østlandsområdet

Porteføljen er inndelt i kategoriene Nyanlegg samt programområdene Stasjoner og knutepunkter og Kapasitetsøkende tiltak.
Nyanlegg er større nybyggingsprosjekter, mens programområdene tilfører eksisterende infrastruktur kapasitetsmessige eller
funksjonelle forbedringer.

Innfasing av nye tog og ny grunnrutemodell for
Østlandsområdet
Åpningen av det nye dobbeltsporet mellom Lysaker og Asker
og byggingen av dobbeltsporparseller på Vestfoldbanen gir
sammen med NSBs innkjøp av 50 nye togsett (type 74 – FLIRT)
grunnlag for et betydelig forbedret togtilbud i Østlandsområdet.

Stasjoner og knutepunkter
Jernbaneverket gjør en rekke tiltak for å oppgradere og forbedre
de publikumsrettede fasilitetene på stasjoner og knutepunkter rundt om i landet. Innenfor programområdet Stasjoner og
knutepunkter legges det blant annet vekt på sikkerhet, kundeinformasjon, universell utforming og tilgjengelighet for alle. Dette
ligger til grunn for alle plattformforlengelsesprosjektene.

Før ny grunnrutemodell for Østlandsområdet kan innføres må
Jernbaneverket gjennomføre en rekke tiltak på infrastrukturen.
Vi må blant annet øke kapasiteten for parkering (hensetting) av
tog en rekke steder, vi må også etablere flere og lengre vendespor og kryssingsspor. I tillegg må vi forlenge plattformene på
en rekke stasjoner og holdeplasser slik at de blir lange nok til å ta
imot de nye togene.

Plattformforlengelser
Mange av plattformene på jernbanenettets stasjoner og holdeplasser er for korte for de togene som trafikkerer strekningen. I
tillegg er svært mange av plattformene både lave og smale, og i
en generelt dårlig forfatning.

Mange av prosjektene som er knyttet til innfasingen av nye tog
og innføringen av ny grunnrutemodell for Østlandsområdet
ligger i Regionale prosjekters portefølje, i hovedsak i Utbygging
regionale prosjekter Øst og Hovedbanen

Jernbaneverket skal derfor utbedre de plattformene som ikke
oppfyller gjeldende krav og regler. Innen utgangen av 2012 skal
Jernbaneverket utbedre 49 plattformer. Deretter skal vi utbedre
17 plattformer innen utgangen av 2015 og 59 innen 31. desember 2019. I flere av prosjektene som har frist 31.12.2012 er det
ennå ikke inngått kontrakt.

I tillegg til prosjektene som presenteres her, vil utbyggingsenheten få en rekke nye prosjekter. For mer informasjon, kontakt
prosjektsjefene i de ulike regionene. Kontaktinformasjon finner
du på baksiden.
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Kart over jernbanenettet i Norge
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Trondheim sentralstasjon

Prosjektleder

Christoffer Østvik
Tlf: 916 72 506
E-post: Christoffer.Ostvik@jbv.no

Foto: Petter Solbakken, Jernbaneverket

Byggetrinn 1
Arbeidene med byggetrinn 1 ved Trondheim sentralstasjon
startet i februar 2012. Det er behov for oppgradering og fornyelse av plattformene og stasjonsområdet slik at de følger dagens
standard. Etter moderniseringen skal stasjonsområdet være
universelt utformet.

Planer for byggetrinn 2
Planleggingen av byggetrinn 2 ved Trondheim sentralstasjon
er i gang. Disse byggearbeidene skal supplere Jernbaneverkets
byggetrinn 1.
Det er planlagt å bygge adkomst fra gangbroen Tverrforbindelsen til mellomplattform 1 og 2. Dette vil være en trappeløsning
på vestsiden og heis og rulletrapp fra østsiden. Hovedplattformen skal heves og forlenges i sin fulle lengde. Det skal opprettes
et helhetlig system for kundeinformasjon. Prosjektet inneholder
også supplerende jernbanetekniske arbeider. Det planlegges en
mellomplattform 3, som kan realiseres etter at godsterminalen
er flyttet.

Plattformene skal bygges høyere slik at det blir sikrere og mer
komfortabelt å bevege seg mellom toget og plattformene.
Varme i plattformdekket gjør plattformen snø- og isfri i vinterhalvåret. Det bygges nye tempererte leskur i tillegg til at det skal
oppgraderes med ny møblering og belysning. Dagens adkomst
til mellomplattformen med ramper vil erstattes av heis og trapp.
Avtale med entreprenør er inngått og arbeidet er igangsatt.
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Plattformforlengelser

Foto: Gunn Kristin Moen Enge, Jernbaneverket

Dagens situasjon
Mange av plattformene på jernbanenettets stasjoner og holdeplasser er for korte for de togene som trafikkerer strekningen. I
tillegg er mange plattformer både for lave, smale og i generelt
dårlig forfatning. Flere av plattformene tilfredsstiller ikke dagens
krav og regler.

Foreløpig oversikt over antall stasjoner/
holdeplasser per banestrekning som
skal utbedres:
•
Sørlandsbanen og
Arendalsbanen: 10-12 stk
•
Østfoldbanen: 9 stk
•
Vestfoldbanen: 3 stk
•
Bergensbanen og
Flåmsbanen: 15 stk
•
Ofotbanen: 3 stk
•
Dovrebanen: 8 stk
•
Nordlandsbanen: 14 stk
•
Rørosbanen: 5 stk
•
Kongsvingerbanen og
Hovedbanen: 4 stk

Prosjektomfang
Plattformene skal forlenges både på stasjoner og holdeplasser.
Frist for å forlenge plattformene varierer, men alle tiltak skal
være gjennomført innen 2019. Hvor lang den enkelte plattform
skal være avhenger av hvilket togmateriell som trafikkerer strekningen.
Det stilles blant annet krav til plattformhøyde, plattformbredde
og utrustning. Plattformene skal møbleres med leskur og sykkelskur/sykkelparkering, benker og belysning. Ved alle plattformene stilles det krav til kundeinformasjon.

Det kan bli aktuelt med strekningsvis
utbygging av stasjoner/holdeplasser.

Til de ulike plattformene stilles det også ulike krav til adkomst,
parkering, støttemurer og grøntanlegg, herunder nødvendige
tiltak for å tilfredsstille krav til universell utforming og tilpasning.
Flere av disse plattformprosjektene må gjennomføres uten
sportilgang.
Oversikt entrepriser
Det gjenstår å gjennomføre tiltak på 76 holdeplasser med ferdigstillelse innen 2019.
Status og planlagt gjennomføring
Planlagt gjennomføring vil være i perioden fram til 2019.
Prosjektets styringsramme
Kostnad per prosjekt vil være svært varierende. Tiltakene omfatter alt fra små tilpasninger til nye og større plattformer. Det er
hittil registrert 76 stasjoner og holdeplasser som har blitt og skal
bygges om.

Kontaktperson

Gunn Kristin Moen Enge
Tlf: 995 06 787
E-post: Gunn.Kristin.Moen.Enge@jbv.no
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Valnesfjord holdeplass

Prosjektleder

Gunn Kristin Moen Enge
Tlf: 995 06 787
E-post: Gunn.Kristin.Moen.Enge@jbv.no

Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket

Dagens situasjon
På Valnesfjord holdeplass er det i dag en 64 meter lang plattform
som ikke tilfredsstiller infrastrukturforskriftens krav til plattformlengde. Plattformen skal forlenges innen utgangen av 2012.

Snuplassen ved Valnesfjord holdeplass skal ferdigstilles. Arbeider
knyttet til etablering av handicap-parkeringsplasser inngår også.
Det vurderes om det skal bygges en enkel gangvei som skal gå
fra undergangen til plattformen.
Store deler av arbeidene må forventes gjennomført uten tilgang
til spor.

Prosjektomfang
Plattformen skal forlenges til 250 meter, dette er minimumslengden for plattformer på Saltenpendelen. Denne lengden passer
for alle dag- og nattog som trafikkerer strekningen. Dagens
plattformhøyde er 50 centimeter og den skal heves til 55 centimeter. Bredden på plattformen skal være 4,5 meter. Plattformen
skal ha taktil merking.

Oversikt entrepriser
Arbeidene ble utlyst i mars 2012, som totalentreprise.
Status og planlagt gjennomføring
Arbeidene skal etter planen starte opp i juni 2012 og avsluttes i
desember 2012.

Plattformen bygges med betongelementer og møbleres med eksisterende leskur. Det skal bygges nytt tak over sykkelparkering.
Nye benker og belysning skal etableres. Monitor og høyttalere
skal gi informasjon til de reisende. I den ene enden av plattformen skal det bygges en rampe for brøyteutstyr.

Prosjektets styringsramme
10 millioner kroner.

Planlagte entrepriser:
Entreprise

Planlagt tilbudsutlysning

Totalentreprise

Utlyst mars 2012
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Fjernledning Ofotbanen

Prosjektleder

Stein Hugo Steffensen
Tlf: 905 23 372
E-post: Stein.Hugo.Steffensen@jbv.no

Prosjektomfang
Det skal bygges ny fjernledning på nye master og mastefundament fra Narvik til Bjørnfjell stasjon. Den nye fjernledningen skal
ta høyde for kapasitetsbehovet som er forventet fra 2015.
Mastene skal dimensjoneres slik at man kan henge opp et ekstra
trådsett hvis det er behov for å øke kapasiteten ytterligere. Den
nye fjernledningen skal primært bygges parallelt med dagens
fjernledningstrasé. Ved gjenbruk av eksisterende trasé skal alle
fundamenter for eksisterende fjernledning erstattes med nye
fundament.

Foto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket

Dagens situasjon
Fjernledningen forsyner kontaktledningsanlegget på Ofotbanen
med banestrøm via en omformerstasjon på Rombak.
Fjernledningen har vært i drift siden 1923. Selve ledningen ble
byttet til 2xFeAl 95 i 2009-2010. Fundamenter for mastene ble
skiftet i 2000-2001. Fjernledningsmastene har så store rustskader og er i så dårlig forfatning at det nå er fare for driftssikkerheten på Ofotbanen. Togtrafikken på Ofotbanen har økt og det er
derfor behov for økt kapasitet på fjernledningen.

Biforbruk for banen skal forsynes med ny 50 Hz biforbruksledning som skal gå parallelt med ny fjernledning.
Oversikt entrepriser
Hovedentreprise for alle fag.
Status og planlagt gjennomføring
Arbeidet med byggeplan pågår og forventes godkjent i 1. kvartal 2013. Arbeidene planlegges startet sommeren 2013.

I dag tas nødvendig strømforsyning til blant annet sporvekselvarme og sikringsanlegg som biforbruk fra kontaktledningsanlegget. Dette er ingen god løsning fordi spenningsvariasjoner og
utkoblinger i kontaktledningsanlegget medfører problemer for
driften av slikt utstyr. Det bør derfor fremføres 50 Hz strømforsyning til de installasjoner på Ofotbanen som kun har biforbruk.

Prosjektets styringsramme
120 millioner kroner.

Planlagte entrepriser:
Entreprise

Planlagt tilbudsutlysning

Hovedentreprise for alle fag

Andre kvartal 2013
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Narvikterminalen og Fagerneslinja

Prosjektleder

Stein Hugo Steffensen
Tlf: 905 23 372
E-post: Stein.Hugo.Steffensen@jbv.no

Foto: Narvik Havn FK

Dagens situasjon
Narvikterminalen er en godsterminal for containertrafikk og
biltog. Terminalen betjener containertrafikk for ARE-togene og
Schenker samt bilterminal for CargoLink og CargoNet. Fagerneslinja fra Narvik stasjon til Narvikterminalen er dimensjonert for
25 tonn aksellast.

Oversikt entrepriser
Det vil bli utlyst en entreprise for forberedende arbeider og en
for underbygning og overbygning. Den tredje entreprisen gjelder lokalstilt anlegg for styring av sporveksler.
Status og planlagt gjennomføring
Arbeid med detaljplan og byggeplan pågår. Detaljplanen forventes godkjent i mars, og byggeplanen forventes godkjent i april.
Forventet anleggsstart er satt til mai 2012. Narvikterminalen
forutsettes bygd i 2012 og Fagerneslinja i 2013.

Prosjektomfang
Narvikterminalen skal utvides med det formål å øke kapasiteten
på terminalområdet. Kapasiteten for godshåndtering skal utbedres slik at terminalen kan fungere som midlertidig malmhavn
for Northland Resources i en tiårsperiode fra 2013 til 2023.

Prosjektets styringsramme
360,9 millioner kroner.

Det skal bygges fire nye spor for malmtrafikken på terminalen
og det skal etableres to nye hensettingsspor. Fagerneslinja skal
oppgraderes til 30 tonn aksellast. Bilterminalen skal utvides og
det skal opparbeides areal for trailerparkering med tilhørende
servicebygg. Hele terminalområdet skal inngjerdes, og det skal
etableres nytt securityanlegg med adgangskontroll ved inngang
til Narvikterminalen.

Planlagte entrepriser:
Entrepriser

Planlagt tilbudsutlysning

Forberedende arbeider

April/mai 2012

Over- og underbygning

April/mai 2012

Signalanlegg

Mai/juni 2012
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Rombak og Bjørnfjell kryssingsspor

Prosjektleder

Stein Hugo Steffensen
Tlf: 905 23 372
E-post: Stein.Hugo.Steffensen
@jbv.no

Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket

Dagens situasjon
Dagens prognoser tilsier at det vil bli en økning i godstransport
på Ofotbanen, noe som vil kreve økt kapasitet på strekningen.
Togene på Ofotbanen har blitt lengre, og det er derfor behov for
økt kryssingskapasitet.
I dag er kryssingssporenes lengde omlag 500 meter. Bjørnfjell
og Rombak kryssingsspor skal forlenges og settes i drift innen
utgangen av 2014.
Bjørnfjell stasjon er den østligste stasjonen på Ofotbanen og
ligger på Bjørnfjellplatået (500 moh.). Rombak stasjon ligger på
sørsiden av Rombaksfjorden, i fjellsiden, (260 moh.). Områdene
rundt Bjørnfjell og Rombak stasjoner er vernet, noe som stiller
høye krav til riving og nybygg.
Prosjektomfang
Alle kryssingsspor skal forlenges til omlag 1100 meter, slik at tog
med lengde på 750 meter kan møtes. Det skal installeres sporveksler, og der det er behov for det etableres snøoverbygg over
sporveksler. En forlengelse av sporene vil føre til at Bjørnfjell og
Rombak fortsatt vil være tre-spors stasjoner med et sidespor. De
eksisterende sikringsanleggene og kontaktlednings-anleggene
skal utvides. Gamle spor og sporveksler skal rives og erstattes
med nytt materiell.

I spor 3, hovedsporet, blir hastigheten satt til 70 kilometer i
timen.
Det skal bygges nye plattformer, som har en høyde på 55 centimeter, både på stasjonene på Rombak og Bjørnfjell. På Rombak
stasjon blir plattformens lengde 125 meter, mens den på Bjørnfjell stasjon blir 250 meter.
Det skal sprenges en bred fjellskjæring langs sørsiden av
sporene i Bjørnfjell. For å få utført dette må det gjennomføres
sprengningsarbeider noen steder og fylles opp på andre områder. Fyllingene kan dels bygges av masser fra fjellskjæringene. På
Rombak skal det sprenges langs spor 3 og østover.
På Rombak stasjon og Bjørnfjell stasjon skal det bli planfri kryssing. Det skal bygges driftsvei, anleggsvei, turvei og linjegrøfter.
Kulverten på Bjørnfjell skal bygges for lastebiler og anleggstrafikk. På Rombak skal det bygges kulvert for turgåere og personbiler.
Status og planlagt gjennomføring
Arbeidene starter på sommeren 2013 og skal ferdigstilles høsten
2014. Noen forberedende arbeider vil starte før sommeren 2012.
Avsluttende arbeider vil bli utført i 2015.
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Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket

Prosjektenes styringsramme
Bjørnfjell Kryssingsspor: 228,3 millioner kroner.
Rombak Kryssingsspor: 265,0 millioner kroner.

Anleggsarbeider som skal utføres i perioden 2013-2014
•
Terrengarbeider: Skogrydding, sprenging, graving,
terrengbearbeiding.
•
Underbygningsarbeider: Ny adkomstvei, parkeringsplass, redningsplass, gjerding, driftsvei/ turvei,
stikkrenner, fjellsikring skjæringer i dagen, nytt
forsterkningslag under alle nye spor.
•
Overbygningsarbeider: Flere nye veksler skal installeres, nye skinner, sviller og ballast, skilting.
•
Signalanlegg: Nytt utvendig sikringsanlegg inklusive kabelanlegg mellom ytterste sporveksel i hver
retning og utvidelse av det innvendige anlegget på
både Rombak og Bjørnfjell.
•
Tele: Overvåkningskameraer og reetablering av noen
telekabler.
•
Kontaktledning: Kontaktledning i forbindelse med
utbyggingen.
								
•
Lavspenning: Ny vekselvarme i nye veksler, belysning
							
veksler, belysning plattform og belysning undergang,
jording.
				
•
Konstruksjoner: Kulvert under tre spor, ombygging
av snøskjermer, riving og etablering av snø-overbygg, ny sideplattform, rasoverbygg.
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Bodø godsterminal

Prosjektleder

Bente Langeland Roheim
Tlf: 916 72 633
E-post: Bente.Langeland.Roheim@jbv.no

Foto: Jernbaneverket

Dagens situasjon
Bodø stasjon er endestasjon på Nordlandsbanen. Bodø godsterminal er en ren containerterminal og er et knutepunkt for
omlasting av gods som skal sendes til Salten og Lofoten. I 1996
ble godsterminalen utbedret med ny lastegate og ny tomtebelysning.
Godsterminalen i Bodø er i en særstilling i Norge, fordi den gir
muligheter for effektiv omlasting mellom ulike transportformer.
Både havna og terminalen for lastebiltransport ligger nært opp
til godsterminalen.
Prosjektomfang
Bodø godsterminal skal bygges om slik at godsterminalen kan
håndtere en dobling av godsmengden innen 2020.

I tillegg skal det utføres jernbanetekniske arbeider ved Bodø
godsterminal. Dette omfatter nytt signalanlegg, elektroteknisk
bygg og lavspenningsanlegg. En av utfordringene for prosjektet
er å utarbeide en teknisk løsning for signal.
Status og planlagt gjennomføring
Prosjekteringsarbeidene for alle fag startet i 2010, og mesteparten er ferdigstilt. Anleggsarbeidene startet i august 2011. Kontrakt for arbeider med underbygning og overbygning er inngått.
Arbeidene skal være ferdig innen utgangen av 2013.
Prosjektets styringsramme
114,9 millioner kroner.

Følgende fire tiltak skal gjennomføres for å nå dette målet:
•
Spor 4 for tog skal forlenges.
•
Bygging av to nye spor for hensetting.
•
Lastegaten tilrettelegges for reach-stackere (truck).
•
Lastegaten utvides slik at den også inkluderer mellomlagring.

Planlagte entrepriser:
Entrepriser

Planlagt tilbudsutlysning

Signalanlegg; utvendig og ombygging av innvendig

Mars 2012

Lavspenning

April 2012

Elektroteknisk bygg

Mai 2012
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Hell-Værnes, hastighetsøkning og kapasitet

Prosjektleder

John Ivar Mogseth
Tlf: 916 72 625
E-post: John-Ivar.Mogseth@jbv.no

Foto: Stig Herjuaune, Jernbaneverket

Dagens situasjon
Utviklingsplanen for Trønderbanen har vurdert ulike tiltak for å
redusere kjøretiden og øke frekvensen på togene for strekningen Trondheim - Steinkjer.

sinkelser som oppstår grunnet ugunstig sporgeometri og utslitt
overbygning. Komforten for de reisende bedres når togene ikke
kjøres i avvik gjennom Hell stasjon.
Hovedarbeidene på denne strekningen inkluderer under- og
overbygning, lavspenning, inn- og utvendig signalanlegg og
tele. Bygg- og anleggstekniske arbeider omfatter ny plattform
for Meråkerbanen med publikumsinformasjon, nytt sikringsanlegg med tilhørende signaler, belysning og jording. Ny bru over
Stjørdalselva, utvendig kabelanlegg, tre spor på Hell stasjon og
dobbeltspor fra Hell stasjon forbi Værnes holdeplass skal også
bygges.

Planen konkluderer med følgende utbyggingsstrategi; i første utbyggingstrinn skal det bygges ny sporplan på Hell, nytt
signalanlegg og ny bru over Stjørdalselva. Værnes holdeplass er
planlagt etablert som eget prosjekt.
Gevingåsen tunnel er ferdig. Planlegging er igangsatt for utbedring av strekningen fra og med Hell stasjon og til noe nord
for Værnes holdeplass. Denne strekningen har i dag en uheldig
sporløsning. Alle tog uavhengig av retning og rute må kjøre i
avvik over Hell stasjon. På store deler av strekningen må togene
fremføres med lav hastighet fordi Stjørdalselva bru er gammel
og sporene dårlige. Signalanlegget er også av eldre type.

Oversikt, eksterne leveranser
Underbygningsarbeider, lavspenningsanlegg og sporvekselvarme, signal- og sikringsanlegg, tele og svakstrømsanlegg, bru,
spunting og peling og mindre leveranser.

Prosjektomfang
På Nordlandsbanen skal strekningen 0,5 kilometer sør for Hell
stasjon til 2,5 kilometer nord for Hell stasjon oppgraderes. Langs
Meråkerbanen er det også en strekning på 0,5 kilometer som
skal oppgraderes.

Status og planlagt gjennomføring
Prosjekteringsarbeidene for alle fag ble satt i gang i januar
måned 2012, og planlagt avsluttet i 2013. Etter planen skal anleggsarbeidene settes i gang vinteren 2013 eller høsten 2013. Alt
arbeidet skal etter planen være ferdig i mai 2018.

Ny sporplan skal etableres, som gir mulighet for økt hastighet,
kapasitet og frekvens for togene. Tiltaket vil også redusere for-

Prosjektets styringsramme
390 millioner kroner.

Planlagte entrepriser:
Entrepriser

Planlagt tilbudsutlysning

Underbygningsarbeider

2013

Lavspenningsanlegg, sporvekselvarme

Etter 2013

Signal- og sikringsanlegg

Etter 2013

Tele- og svakstrømsanlegg

Etter 2013

Bru, spunting og peling

Siste halvdel av 2012 eller første halvdel 2013
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Trondheim godsterminal Heggstadmoen

Prosjektleder

Gunnar Rose
Tlf: 916 56 289
E-post: Gunnar.Rose@jbv.no

Foto: Gunnar Rose, Jernbaneverket

Dagens situasjon
Ut fra dagens prognoser har godsterminalen på Brattøra ikke
kapasitet til å ta unna for økningen i godsmengden frem til ny
godsterminal for Trondheimsregionen er ferdigstilt.
Utvidelsesmulighetene på Brattøra er begrenset. Det er derfor
besluttet at det skal bygges en ny containerterminal på Heggstadmoen med en årlig kapasitet på minst 40 000 TEU (20 fot
ekvivalente containere).
I dag er det bilterminal på området hvor det også håndteres
noe vognlast. Området har også pukkterminal for overføring av
fortrinnsvis ballastpukk fra bil til bane.
Prosjektomfang
Det er planlagt at det skal bygges en lastegate med bredde 42
meter for containeromlasting. Fullt utbygd får lastegaten dobbelt terminalspor på begge sider.

Oversikt entrepriser
•
Grunnentreprise for opparbeidelse av ledningsanlegg,
masseutskifting av myr for opparbeidelse av lastegate og
underbygning sporareal samt opparbeidelse av biloppstillingsplasser ved bilterminalen.
•
Entreprise for jernbanetekniske arbeider med sporarbeider.
•
Elektroentreprise med hovedvekt på belysning av terminalområdet.
•
Entreprise for kontaktledning utføres i forbindelse med kontaktledningsarbeidet for forlengelse av spor 3 ved Heimdal
stasjon, som er et eget prosjekt.
Status og planlagt gjennomføring
Prosjektets detaljplan er per i dag klar for behandling. Det er
planlagt at grunnarbeidene skal starte opp på slutten av 2012.
Godsterminalen forventes ferdigstilt i 2014.
Prosjektets styringsramme
46 millioner kroner.

Sporene planlegges med en effektiv lengde opp mot 300 meter.
Dagens bilterminal skal rustes opp, og det tas også høyde for
noe økning i vognlasthåndteringen. Pukkterminalen skal flyttes.

Planlagte entrepriser:
Entrepriser

Planlagt tilbudsutlysning

Grunnarbeider

Høst/vinter 2012/2013

Jernbanetekniske arbeider med sporarbeider

Høst/vinter 2012/2013

Elektroentreprise

Høst/vinter 2012/2013
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Heimdal stasjon, forlengelse av spor 3

Prosjektleder

Esad Karahasan
Tlf: 913 20 775
E-post: Esad.Karahasan@jbv.no

Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket

Dagens situasjon
Heimdal stasjon har 4 spor. Spor 3 brukes hovedsakelig av
biltog som skal til Heggstadmoen godsterminal. Sporet benyttes også som avgangsspor for tog som kjører til Sverige. Effektiv
sporlengde i spor 3 er i dag 270 meter. I 2011 ble det bygd ny
bru, Smedbrua. Denne brua legger til rette for å forlenge spor 3
sørover.

Prosjektomfang
Sporforlengelsen omfatter flytting av terminalsporet, fjerning av
tre eksisterende og innlegging av fem nye sporveksler. Arbeider
med etablering av føringsveier for tekniske anlegg, ombygging
av eksisterende signalanlegg samt etablering av nytt og supplerende kontaktledning -og lavspentanlegg er også en del av
dette prosjektet.

I dag er det for lite kapasitet til å ta imot gods i Trondheimsregionen. For å løse dette problemet på kort sikt skal det etableres en
containerterminal på Heggstadmoen. Økt godstrafikk til Heggstadmoen vil føre til økt skifteaktivitet og begrenset kapasitet på
Heimdal stasjon.

Ca. 15 000 m³ eksisterende myrmasser skal skiftes ut. Når massene i sørenden skiftes ut, skal det også utføres arbeider med
spunting (ca. 4-5000 m²).

Spor 3 skal forlenges med omlag 400 meter for å bedre forholdene for både skifting og togframføring. Etter forlengelsen kan
spor 3 ta imot hele godstog og frigi kapasitet for lokal skifting til
Heggstadmoen.
Forlengelsen øker kapasiteten, fleksibiliteten og punktligheten
på strekningen. Forlengelsen betyr også at hastigheten ut fra
Heimdal stasjon kan økes. Etter at arbeidene er ferdigstilt kan
spor 3 ta imot 600 meter lange godstog og legge til rette for
lokal skifting uten at trafikken i spor 1 og 2 hindres.

Oversikt entrepriser
Det skal lyses ut to entrepriser. Den ene gjelder underbygning
og overbygning. Den andre er for kontaktledning, lavspent,
signal og tele.
Status og planlagt gjennomføring
Prosjektets detaljplan er til behandling og skal godkjennes.
Arbeidet med byggeplanen pågår. Arbeidene skal etter planen
gjennomføres fra mai i 2013 til oktober i 2014.
Prosjektets styringsramme
118 millioner kroner.

Planlagte entrepriser:
Entreprise

Planlagt tilbudsutlysning

Underbygning/overbygning

November/desember 2012

Jernbanetekniske fag (kontaktledning, lavspent, signal
og tele)

November/desember 2012
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Koppang tømmerterminal

Prosjektleder

Gunnar Rose
Tlf: 916 56 289
E-post: Gunnar.Rose@jbv.no

Foto: Njål Svingheim, Jernbaneverket

Dagens situasjon
Dagens tømmerterminal er en todelt løsning med lite rasjonell
drift. Hver av delene betjenes med ett buttspor hver på omlag
300 meter. Løsningen er dårlig tilpasset Jernbaneverkets norm
for lengde på godstog, som er 600 meter.

Oversikt entrepriser
•
Entreprise for riving av industribygg og boligbygg.
•
Grunnentreprise for opparbeidelse av ledningsanlegg, støyvoll, lastegater, lagerareal og underbygning jernbanespor.
•
Elektroentreprise med hovedvekt på belysning av terminalområdet.
•
Entreprise for jernbanetekniske arbeider med sporarbeider
og signalarbeider.

Prosjektomfang
For å oppnå ønsket standard på terminalen saneres dagens
terminalspor, og det anlegges et gjennomgående spor dimensjonert for 600 meter lange tømmertog. Planløsningen
muliggjør en framtidig oppgradering med legging av dobbelt
terminalspor.

Status og planlagt gjennomføring
Detaljplanen og reguleringsplanen er klar til behandling. Det
kan bli aktuelt å starte med riving på slutten av 2012. Opparbeidelsen starter tidlig på våren i 2013. Ferdigstillelse er planlagt til
2014.

Terminalen har lagerareal for dobbel lunnerad på begge sider av
terminalspor samt noe reserveareal. I forbindelse med opparbeidelsen skal det samtidig legges kommunale vann- og avløpsanlegg, med dimensjoner opp til 1000 mm for å ivareta boligområdene øst for terminalen. Det skal bygges støyvoll mellom
terminalen og boligbebyggelsen.

Prosjektets styringsramme
36 millioner kroner.

Planlagte entrepriser:
Entrepriser

Planlagt tilbudsutlysning

Riving av bygninger

Årsskiftet 2012/2013

Grunnentreprise

Årsskiftet 2012/2013

Elektroentreprise

Årsskiftet 2012/2013

Jernbanetekniske arbeider (spor og signal)

Årsskiftet 2012/2013
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Kongsvinger hensetting

Prosjektleder

Gunnar Rose
Tlf: 916 56 289
E-post: Gunnar.Rose@jbv.no

Foto: Gunnar Rose, Jernbaneverket

Dagens situasjon
Innføring av ny grunnrutemodell på Østlandet og NSBs innkjøp
av femti FLIRT-tog fører til at flere og lengre togsett føres til
Kongsvinger som endestasjon.

Oversikt entrepriser
•
Grunnentreprise for underbygning spor og opparbeidelse
av driftsveger og tilførselsveg samt adkomstramper for
personell.
•
Entreprise for jernbanetekniske arbeider med sporarbeider,
kontaktledningsanlegg samt eventuelle signalarbeider for
lokalstilt sikringsanlegg. Etablering av togvarmeposter og
poster for vann og 230 V strøm.
•
Elektroentreprise med hovedvekt på områdebelysning av
driftsbanegården.
•
Eventuell bygningsteknisk entreprise.

Det skal bygges en driftsbanegård ved Kongsvinger stasjon hvor
togsettene kan hensettes og klargjøres. Driftsbanegården skal
ha plass til fem togsett med lengde 105,5 meter.
Prosjektomfang
Prosjektet er i en tidlig fase. Vi antar at omfanget vil være opparbeidelse av omlag 1000 meter spor med kontaktledning og
anslagsvis 400 meter driftsvei for betjening av tog. I tillegg skal
det bygges ramper som skal brukes som adkomst til togsettene
for servicepersonell.

Status og planlagt gjennomføring
Endring av hovedplanen er nå under utredning. Det er planlagt
at entreprisearbeidene skal starte på slutten av året. Driftsbanegården skal være klar for hensetting 1. mai 2013. Ferdigstillelse
er planlagt til sommeren/høsten 2013.

Adkomstveien gjennom Norsenga tømmerterminal skal rustes
opp. Driftsbanegården skal ha områdebelysning. Det monteres
fem togvarmeposter for leveranse av 1000 V strøm til togsettene. I tillegg skal det settes opp poster for levering av vann og
strøm med 230 V spenning. Prosjektet skal levere tilfredsstillende fasiliteter for servicepersonellet.

Prosjektets styringsramme
34 millioner kroner.

Planlagte entrepriser:
Entrepriser

Planlagt tilbudsutlysning

Grunnarbeider

Høst/vinter 2012/2013

Jernbanetekniske arbeider med sporarbeider

Høst/vinter 2012/2013

Elektroentreprise

Høst/vinter 2012/2013
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Moss hensetting

Prosjektleder

John Ivar Mogseth
Tlf: 916 72 625
E-post: John-Ivar.Mogseth@jbv.no

Foto: Elin Wist, Jernbaneverket

Dagens situasjon
Moss stasjon er endestasjonen for tre av NSBs ruter. I forbindelse
med innføringen av ny grunnrutemodell og innfasingen av nye
tog vil det være behov for økt kapasitet for hensetting på Moss
stasjon.

Som en del av de signaltekniske arbeidene skal det utføres sikring av enten hele hensettingsområdet eller hvert enkelt spor for
hensetting med avledende sporveksel og/eller sikring med S-lås
og sporsperre(r).

Hensettingsområdet ved Moss stasjon består i dag av tre spor
hvor det er plass til å hensette fire togsett av type 72. Disse har
en lengde på 85 meter hver. To av sporene (spor 4 og 5) benyttes
av NSB BA, og ett av sporene (spor 6) disponeres av Jernbaneverkets driftsavdeling. Dette sporet er ikke elektrifisert.
Prosjektomfang
Jernbaneverket skal oppgradere de tre sporene på hensettingsområdet i Moss. Etter oppgraderingen vil det bli plass til å
hensette seks persontog, hver med en lengde på 85 meter.

Arbeidene omfatter også omlegging av jernbanetekniske kabler,
bygging av driftsveier, bygging av en servicekiosk for renholdspersonalet og uttak for vann og elektrisitet langs sporene.
En av utfordringene med prosjektet er å avklare teknisk løsning
for signal og kontaktledning. En annen utfordring er prosjektets
fremdrift.
Oversikt over entrepriser og leveranser
Det er utlyst to eksterne entrepriser; underbygning og lavspenning. I tillegg er det utlyst to ekserne leveranser; togvarmeanlegg og trafo.

Entreprisen vil omfatte bygging av kontaktledningsanlegg for
spor 6 og seksjonering av kontaktledningsanlegget i spor 4 og 5.
Det skal bygges seks togvarmeposter med tilhørende transformatorer og styring, samt sporvekselvarme på to sporveksler.
Som erstatning for spor 6 skal Jernbaneverkets driftsavdeling i
fremtiden få disponere spor 11 på stasjonen. Sporet skal ikke
elektrifiseres. Arbeidet består av å skifte sviller, legge nye skinner
og ny ballast.

Status og planlagt gjennomføring
Prosjekteringsarbeidene for alle fag startet høsten 2011 og skal
etter planen være ferdigstilt før påske i 2012. Anleggsarbeidene
er planlagt igangsatt i mai 2012 og skal være ferdigstilt 15. september for å kunne betjene NSBs tog.
Prosjektets styringsramme
37 millioner kroner.

Planlagte entrepriser og leveranser:
Entrepriser og leveranser

Planlagt tilbudsutlysning

Underbygning

Utlyst februar 2012

Lavspenning

Utlyst februar 2012

Togvarmeanlegg

Utlyst februar 2012

Trafo

Utlyst februar 2012
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Vålåsjø kryssingsspor. Foto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket

Gevingåsen tunnel. Foto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket
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Planaktiviteter i region nord
Forslaget til Nasjonal transportplan for 2014 – 2023 inneholder
klare prioriteringer innenfor jernbanesektoren:
•
drift og vedlikehold
•
sluttføring av pågående investeringsprosjekter
•
programområdetiltak for sikkerhet og stasjons- og knutepunktutvikling
•
godstiltak
•
satsing på persontrafikken rundt de største byene
Regional plan- og utviklingsdirektør

Neste fase av NTP vil være handlingsprogram og prosjektportefølje for de fire første år av planperioden (2014-2018). I programområdene er det mange programpakker som vil berøre jernbanen i Midt-Norge.

Anne Skolmli
Tlf: 916 72 580
E-post: Anne.Skolmli@jbv.no

I nord har to konseptvalgutredninger stått sentralt den siste
tiden:
•
nytt logistikk-knutepunkt for Trondheimsregionen
•
transportløsning Trondheim – Steinkjer. (Samarbeidsprosjekt mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen).
For begge disse utredningene pågår parallelle kvalitetssikringsprosjekt som kalles KS1.
Valg av nytt logistikk-knutepunkt
Når det gjelder valg av nytt logistikk-knutepunkt er Jernbaneverkets faglige anbefaling at man går videre med området ”Delt
Sør”, lokalisert til Torgård eller Søberg.
Departementet har ikke gitt noen eksakt dato for sin beslutning,
men Jernbaneverket håper å få tilbakemelding før sommeren
2012. Når tilbakemelding fra Departementet foreligger, kan
Jernbaneverket starte arbeider med arealplaner.
Konseptvalgutredning Trondheim – Steinkjer
Denne konseptvalgutredningen gjelder flere tiltak for vei og
jernbane, som for eksempel elektrifisering av Trønderbanen og
Forbordfjellet tunnel.
Jernbaneverket jobber også med strekningsvise utviklingsplaner. Disse planene skal si noe om utviklingsretning og hvilke
strategiske valg vi kan ta frem mot 2023 og 2040.
Planprosjekter
Trondheim stasjon, fase 2, er et av Jernbaneverkets pågående
planprosjekter. Prosjektet er en utvikling av stasjonen i samspill
med bytransformasjonen på Brattøra, slik at stasjonen og togtilbudet blir en aktiv del av byutviklingen i Trondheim.
Et annet pågående planprosjekt er dobbeltsporutredning mellom Leangen og Midtsand.
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Brattøra. Foto: Arvid Bårdstu, Jernbaneverket

Narvikterminalen. Foto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket
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Prosjektoversikt - plan region nord
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Notater

NOTATER:
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Prosjektdirektør

Jon Brede Dukan
Tlf: 916 72 627
E-post: Jon.Brede.Dukan@jbv.no

Regional plan-og
utviklingsdirektør

Anne Skolmli
Tlf: 916 72 580
E-post: Anne.Skolmli@jbv.no

Prosjektleder

Prosjektleder

Prosjektleder

Prosjektleder

Prosjektleder

Prosjektleder

Prosjektleder

Prosjektsjef region nord

Prosjektsjef region vest

Prosjektsjef region øst

Prosjektsjef Hovedbanen

Christoffer Østvik
Tlf: 916 72 506
E-post: Christoffer.Ostvik@jbv.no

Bente Langeland Roheim
Tlf: 916 72 633
E-post: Bente.Langeland.Roheim@
jbv.no

Nils Moen
Tlf: 916 72 626
Epost: Nils.Moen@jbv.no

www.jernbaneverket.no

Gunn Kristin Moen Enge
Tlf: 995 06 787
E-post: Gunn.Kristin.Moen.Enge@
jbv.no

John Ivar Mogseth
Tlf: 916 72 625
E-post: John-Ivar.Mogseth@jbv.no

Berge Sørstrønen
Tlf: 916 66 104
E-post: Berge.Sorstronen@jbv.no

Stein Hugo Steffensen
Tlf: 905 23 372
E-post: Stein.Hugo.Steffensen@
jbv.no

Gunnar Rose
Tlf: 916 56 289
E-post: Gunnar.Rose@jbv.no

Gøril Malm Kristiansen
Tlf: 916 23 628
E-post:
Gorild.Malm.Kristiansen@jbv.no

Esad Karahasan
Tlf: 913 20 775
E-post: Esad.Karahasan@jbv.no

Eivind Skorstad
Tlf: 991 68 610
E-post: Eivind.Skorstad@jbv.no

