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FORORD  

Kongsvingerbanen betjenes i dag med timesintervall for persontogtrafikk mellom 
Lillestrøm og Kongsvinger. Det er på strekningen store utfordringer med kapasitet for 
lange godstog, og det skal derfor etableres to nye kryssingsspor på henholdsvis Bodung 
og Galterud for å bedre kapasiteten på banen. Planområdet for nytt kryssingsspor for 
Galterud ligger etter nedlagte Galterud stasjon, mellom Huvnes og Gulli i Kongsvinger 
kommune, Innlandet fylke. 
 
Oppdraget gjelder planlegging av nytt kryssingsspor på Galterud for å muliggjøre 
kryssing med godstog på opptil 750 m samtidig innkjør. Kongsvingerbanen er mye 
trafikkert av både person og godstog, og det må derfor legges til grunn så få totalbrudd 
på banen som mulig for å opprettholde trafikken. 
 
Det ble høsten 2018 utarbeidet teknisk hovedplan for Galterud kryssingsspor [1] med en 
innledende silingsfase. I teknisk hovedplan ble det undersøkt flere ulike alternativer for 
plassering av kryssingsspor. Alternativ G5 ble anbefalt å ta med videre, basert på 
kriterier som kapasitet, RAMS, togfremføring, kostnad, tidstap og ytre miljø. Det er dette 
alternativet som ligger til grunn i teknisk detaljplan. 
 
Teknisk detaljplan bygger på det anbefalte alternativet G5 fra teknisk hovedplan, og 
danner grunnlaget for entrepriser samt oppfølging i byggetid. Det er også gjennomført en 
optimaliseringsfase (MIP-00-A-03058) i oppstarten av teknisk detaljplan til formål å 
kvalitetssikre det som tidligere er gjort i teknisk hovedplan, og eventuelt optimalisere 
løsningen ytterligere. Teknisk detaljplan utarbeides med en nøyaktighet som tilsvarer en 
estimatusikkerhet på +/-10%. 
 
I teknisk detaljplan er det lagt til grunn at spor 2 og spor 3 ved Galterud stasjon skal 
rives. På våren 2020 ble det derimot fremsatt som et ønske fra banesjefen om å bygge 
om spor 2 fra kryssingsspor til buttspor for oppstilling av gule maskiner. Med bakgrunn i 
dette, har NIRAS på et overordnet nivå vurdert løsningen for en slik ombygging. Den 
alternative løsningen defineres som en opsjon som eventuelt kan implementeres inn i 
prosjektet i neste fase. Opsjonen er ikke en del av detaljplan, og er dermed ikke detaljert 
ut på samme nivå slik som resten av detaljplanen er. Det må derfor understrekes at 
løsningen må detaljeres ut i neste fase dersom opsjonen velges der alle fag må 
prosjekteres mer detaljert før det er mulig å komme med P50 og P85 kostnader for 
opsjonen.  
 
Ansvarlig enhet for prosjektet i Bane NOR er planavdelingen med Vibeke Aarnes som 
prosjekteier og Vanja Almåsbro Formo og Arnhild Herrem som prosjektledere. 
Prosjektråd hos Bane NOR har bestått av PA: Bjørg Hilde Herfindal, UPA: Ingunn 
Skaufel, Områdedirektør: Lars Berge, Banesjef: Tormod Bergerud, Godstrafikk: Kjell Ivar 
Maudal og Trafikk øst: Lars Ola Bækkevold. 
 
Teknisk detaljplan inkl. tegninger og fagrapporter som vedlegg for alle fag er utarbeidet 
av NIRAS Norge AS med underleverandører, dette med unntak av signalprosjektering og 
usikkerhetsanalyse som er ivaretatt av Bane NOR. 
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Revisjonsoversikt  

Tabell 1 - Oversikt over dokumentets revisjoner. 

Rev.nr. Kapittel Oppdatering 

00A Alle Første utgave, 60%-leveranse 

01A Alle Oppretting iht. BN kommentarer 90% leveranse 

02A Alle Oppretting iht. BN kommentarer og oppdatering av UA-
resultater samt SHA og RAMS - 100% leveranse 

03A Alle Oppretting iht. BN merknader 

04A 1.3 og 5.9 Rettelse av prosjekt under signal 
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1 SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER  

1.1 Mål, hensikt og bakgrunn  

Kongsvingerbanen har i dag kapasitetsutfordringer, og det er behov for å kunne kjøre 
lengre og flere godstog enn det som er mulig i dag på strekningen. På dagens bane er 
det få muligheter til kryssing av lange godstog, noe som begrenser antallet godstog som 
kan trafikkere strekningen, og dermed reduserer banens robusthet. Bodung og Galterud 
er utpekt som sentrale steder for lange kryssingsspor ut ifra trafikale hensyn og 
ruteplanlegging. Dette for å øke kapasiteten på de delstrekningene av 
Kongsvingerbanen som er mest begrensende for fremføringen av lange godstog.  
 

 
Figur 1 - Kongsvingerbanen fra Lillestrøm til riksgrensen ved Magnor. Kilde: Jernbanedirektoratet [2] 

 
De viktige målsettingene og hensikten med dette prosjektet er derfor å forbedre 
kapasiteten på strekningen ved å legge til rette for et nytt kryssingsspor som muliggjør 
kryssing for godstog på inntil 750 m. Tiltaket må utformes på en slik måte at tidstapet til 
inn- og utkjøring blir så lite som mulig for både gods- og persontog. Kryssingssporet skal 
derfor legges til rette for samtidig innkjør. For å oppnå størst mulig effekt ses tiltaket i 
sammenheng og etableres samtidig med et nytt kryssingsspor på Bodung i Nes 
kommune. Dette vil lette på banens ruteplanlegging, og gjøre den mer 
konkurransekraftig for miljøvennlig godstransport. 
 
Reguleringsplanen for Galterud kryssingsspor utarbeides parallelt med teknisk detaljplan 
og forventes vedtatt i løpet av 2020.    
 

1.2 Dagens anlegg  

Kongsvingerbanen er 114,7 km lang og strekker seg fra Lillestrøm til riksgrensen ved 
Magnor. Banen er enkeltsporet, og trafikken består i dag av lokaltog (65 %), region- og 
fjerntog til og fra Sverige (15 %) og godstog (20 %) [3]. Sammen med Solør- og 
Rørosbanen er den viktig for transport av tømmer- og skogsprodukter på Østlandet. 
Strekningen er også en internasjonal godsforbindelse mellom Østlandet og Sverige, og i 
tillegg brukes banen til godstransport mellom Østlandet og Nord-Norge via Sverige og 
videre til Narvik.  
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Eksisterende kryssingsspor på Galterud stasjon er bare 279 m og ligger på en strekning 
av Kongsvingerbanen hvor det er lang og/eller ujevn kjøretid mellom 
kryssingsmulighetene. Kongsvingerbanen har i hovedsak horisontalkurvatur tilpasset 
toghastighet 130 km/t mellom stasjonene. Imidlertid ligger dagens kryssingsspor ved 
Galterud stasjon i en kurve med liten radius som begrenser hastigheten på strekningen 
til 70 km/t. I tillegg er sporveksler lagt inn med såpass liten stigning og radius at det bare 
kan kjøres med 20 km/t i avvikssporet ved stasjonen. På strekningen hvor det er tenkt et 
nytt kryssingsspor, nord for Galterud stasjon, er det i dag en hastighet på mellom 100-
130 km/t. 
 
Sikringsanleggene på Kongsvingerbanen er av typen NSI-63, unntatt Roven som har 
Merkur. Kongsvingerbanen er bygget ut med delvis hastighetsovervåkning (DATC) med 
unntak av Fetsund-Lillestrøm som har full hastighetsovervåkning (FATC). Den 
maksimale hastigheten er med DATC begrenset til 130 km/t.  
 
Hovedsporet går stort sett gjennom et flatt terreng med en svak helling mot Glomma. 
Landskapet er et åpent åkerlandskap med skog, kratt og kantvegetasjon mot Glomma 
med noe spredt boligbebyggelse. Det er ingen friluftsanlegg innenfor planområdet, heller 
ikke i tilknytning til Glomma. Planområdet har ifølge historiske flyfoto vært preget av 
landbruk og skogområder samt har det vært drevet tømmerfløting i Glomma. I dag finnes 
det et kraftverk sør for planområdet. 

 
Figur 2 – Bilde tatt ved befaring rundt dagens konstruksjon ved Kraftverksvegen Fv. 1954 sett i retning mot Kongsvinger. Bilde 
fra befaring 

 
Det finnes ingen planoverganger innenfor planområdet. For planområdet er det to 
eksisterende bruer som krysser over dagens jernbane og fremtidig kryssingsspor. Dette 
er Gulli bru via E16 og Huvnes bru via Kraftverksvegen (Fv. 1954). Det ble i forbindelse 
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med byggingen av Gulli bru/E16 etablert riggområde på sørsiden av broen. Det er ikke 
behov for å gjøre endringer ved dagens konstruksjoner.  
 

Kontaktledningsanlegget på Kongsvingerbanen er i ferd med å bli fornyet inkl. ved 
Galterud. Det nye KL-anlegget er bygget med system S20A med AT.  
 

1.3 Beskrivelse av tiltaket  

Området der det er tenkt nytt kryssingsspor ligger nord for Galterud stasjon mellom 
Huvnes og Gulli i Kongsvinger kommune, se Figur 3 under. Prosjektet omfatter 
etablering av nytt kryssingsspor, ny driftsveg via ny kulvert, nytt teknisk hus, fylling i 
Glomma, adkomstveg til sporveksel 2, KL-anlegg, tele og lavspent inkl. føringsveier samt 
signal- og sikringsanlegg.  
 
Sentrale mål i planleggingen har vært å finne løsninger som har minst mulig negativ 
konsekvens for ytre miljø, lavest mulige bygge-, drifts- og vedlikeholdskostnader, samt 
størst mulig oppetid for banen under bygging. 
 

 
Figur 3 – Oversiktstegning av prosjektet. Gult: nytt kryssingsspor. Rosa: nye drifts- og adkomstveger. Turkis: fylling i Glomma. 
Kilde: MIP-00-B-00084. 

 
Det har i detaljplanfasen blitt målt inn spor og jernbanetekniske elementer langs 
strekningen der nytt kryssingsspor er tenkt. I tillegg til innmåling med totalstasjon er det 
tidligere gjort flyskanning av området som danner grunnlaget for terrengmodellen til 
prosjektet. Målinger av spor og detaljer er utført samtidig med fastmerkemålinger. For 
nærmere detaljer om innmålinger, se kapittel 5.1.1, rapport om innmåling og 
terrengmodell (MIP-00-A-40561) og innmåling av fastmerkenett (MIP-00-A-03698). 
 
Nytt kryssingsspor (spor 2) bygges parallelt med hovedsporet (spor 1) fra km 93,007 til 
km 94,587 sporveksel stokkskinneskjøt – sporveksel stokkskinneskjøt, på hovedsporets 
vestre side. Sporlengde i spor 2 fra middelsmerke til middelsmerke er 1 409 m. Avstand 
mellom senter hovedspor og nytt kryssingssporet er 5 m. Dimensjonerende hastighet i 
avvik blir (med DATC) 70 km/t gjennom vekslene. Når Kongsvingerbanen oppgraderes 
med ERTMS vil det være mulig å øke denne hastigheten til 80 km/t. Hovedsporet har en 
hastighet på 100 km/t på første del og 130 km/t på siste del av strekningen hvor det nye 
kryssingssporet er tenkt. 
 
Det legges inn sporveksler med 1:14 R760 i begge ender av kryssingssporet. I området 
der sporvekslene legges inn, er det gjort grunnundersøkelser og det er vurdert at 
underbygningen på hovedsporet er god nok. Ved sporvekslene byttes derimot 
overbygningen for dagens spor over en strekning på ca. 50 m. I det nye kryssingssporet 
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etableres det underbygning av grus for å minimere behovet for utgraving nær 
hovedsporet. Sporgeometri, normalprofil og underbygning for kryssingsspor etableres 
som ett togspor iht. Teknisk regelverk [4]. Dette fører til at lagtykkelsen for forsterknings- 
og frostsikringslaget for det nye kryssingssporet kan reduseres til 80 % av lagtykkelsen 
for dimensjonering av hovedspor, se rapport om underbygning (MIP-00-A-05100). 
 
Det er utført grunnundersøkelser i detaljplan. Undersøkelsene viser generelt en lagfølge 
bestående av sand, silt, leire og nederst fast morene der det er brukt slag/spyling/økt 
rotasjon, noe som stemmer fint overens med NGU sitt løsmassekart som indikerer en 
kombinasjon mellom elveavsetning og tykk morene. Basert på de utførte 
grunnundersøkelsene er det påvist noe variasjon i løsmassemektigheten på strekningen. 
I området sørvest for km. 93.800 er løsmassemektigheten mellom 7 – 8 m, mens 
området nordvest for samme km. er den mellom 2 - 7 m. På hele strekningen finnes 
faste masser av sand/grus rett over berg, mens massene over varierer noe fra siltig sand 
til sandig eller leirig silt. Grunnvannstanden står ca. 2-3 m under terreng. 
 
På strekningen der det planlegges med fylling i Glomma er det utført 7 totalsonderinger 
og 5 sedimentundersøkelser samt 1 prøvetaking. Samtlige totalsonderinger på 
strekningen viser fast morene over berg. Over fast morene finnes noe løsere masser av 
varierende mektighet (typisk 1 – 2 m). Som det ses av prøvene kan de løse massene 
eksempelvis bestå av et øvre lag av fin-sand over et lag bestående av finere masser av 
siltig leire og leirig silt. Det antas at de løse massene er sedimentert på elvebunnen i 
perioden etter at kraftverket ble etablert. Iht. utførte sediment prøvetaking vil de første 0-
10 cm av sjøbunnen ha høyt organisk innhold og være setningsømfintlige. Derfor 
anbefales det at de første lagene av oppfyllingen er med blokkstein for å trenge gjennom 
det øvre setningsømfintlige laget.   
 
Det ble tatt 13 miljøprøver (MIP-00-A-04281) i planområdet til det nye kryssingssporet og 
alle prøvepunkter hadde gjennomgående rene jordmasser (tilstandsklasse 1, blå). Den 
orienterende miljøtekniske grunnundersøkelsen kan derfor konkludere at det undersøkte 
området etter all sannsynlighet har gjennomgående rene masser.  
 
Tiltaket innebærer etablering av en ny kulvert under Fv. 1954. Dette for at kjøretøy skal 
kunne krysse under vegen til eiendommer og dyrket mark som tidligere samt adkomst til 
nytt teknisk hus. Kulverten er foreslått etablert med prefabrikkerte kulvertelementer. 
Undergangen har en lengde på 8,5 meter. Innvendig bredde i kulverten er 5,0 m og fri 
høyde ca. 4,8 meter. Prefabrikkerte kulvertelementer er anbefalt med tanke på å 
redusere gjennomføringstid og anleggskostnader.  
 
Teknisk hus etableres på ca. 70 m2, plassert ved midten av nytt kryssingsspor i enden av 
eiendom gnr/bnr 35/17. Denne plasseringen medfører et mindre beslag av dyrket mark. 
Teknisk bygg vil omfatte rom for lavspent, telerom og rom for stillerapparat. Huset 
bygges med trekledning og saltak for å tilpasses det arkitektoniske uttrykket til 
eksisterende bygninger i området. Relérom plasseres ved siden av teknisk hus i form av 
en isolert brakke, uten vinduer. Innvendige mål på relerommet krever ca. 8,15m x 2,43m. 
Brakken for relerommet settes på ringmur for å etablere «krypkjeller» til håndtering av 
inngående kabler.  
 
Nytt KL-anlegg til nytt kryssingsspor bygges med mekanisk utforming S20A. 
Dimensjonerende hastighet for KL-anlegget er inntil 160 km/t. Det prosjekteres med 
dimensjonerende vindhastighet 24 m/s og med dimensjonerende kastevindhastighet 30 
m/s. KL-anlegget bygges som autotransformatorsystem med nytt seksjonsfelt ved nytt 
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signal for innkjøring (km 92,607) sør for stasjonen og nytt seksjonsfelt ved nytt signal for 
innkjøring (km 94,987) nord for stasjonen. Eksisterende kryssingsspor i Galterud med 
tilhørende eksisterende signaler (A og B) for innkjøring rives og eksisterende KL-
seksjonsfelter i forbindelse med disse innkjøringssignalene utgår. På grunn av lav 
frihøyde under Fv. 1954 Kraftverksvegen (se kapittel 5.6.2.8) er det innbygget ramper i 
KL-anlegget i hovedsporet med redusert kontaktlednings- og systemhøyde før og etter 
bruen. Dette må etableres på samme måte for det nye kryssingssporet. Eksisterende KL-
master og fundamenter i hovedspor gjenbrukes så mye som mulig. Masteplassering og 
sikksakk i det nye kryssingssporet synkroniseres så mye som mulig med det 
eksisterende sporet. Langs nytt spor kan det benyttes plasstøpte KL-fundamenter, mens 
langs eksisterende spor er det ikke tid til å etablere plasstøpte fundamenter med hensyn 
til togdriftens opprettholdelse og det benyttes derfor borede fundamenter. I hovedsporet 
benyttes bjelkemaster med tilstrekkelig lengde dimensjonert for AT-anlegg. I 
kryssingssporet benyttes også bjelkemaster, men uten ekstra lengde for AT-ledninger.  
 
Lavspenningsanlegg består i hovedsak av forsyning til installasjoner i teknisk hus, 
sporvekselvarmeanlegg, belysning ved sporveksler og reservestrømkurser. Det 
etableres lys i teknisk hus, både innendørs og ved inngangene. Det etableres punktvis 
belysning ved hver enkelt sporveksel, som normalt skal være avslått. Det etableres ny 2-
løps kabelkanal langs venstre side av sporet fra km. 92,990 til km. 94,600. Et rom er 
forbeholdt til lavspenning, og et rom er eventuelt til signal og tele. Dagens kabelkanal på 
linjens høyre side gjenbrukes. Kabelkummer og rørgater etableres langs strekningen. Se 
nærmere detaljer under kapittel 5.7.6. Teleinstallasjoner i teknisk bygg omfatter 
transmisjon, dataspredenett, brannsentral og adgangskontroll. Eksisterende fiberkabler 
tilpasses nytt anlegg.  
 
Hovedplanens anbefalte løsning G5 forutsetter sanering av eksisterende Galterud 
stasjon slik at eksisterende spor 2 samt buttspor (spor 3) saneres og stasjonen får 
gjennomgående rettspor. Rettsporet blir en del av linjeblokken mellom Sander St. og nye 
Galterud kryssingsspor. Det nye kryssingssporet prosjekteres med samtidig innkjør med 
250 m sikkerhetssoner. Signalanlegget realiseres med NSI-63 og bygges som nytt. For 
signal vil prosjektering av anlegget hovedsakelig dreie seg om: 

- Etablering av ny forrigling (releanlegg) 
- Nye signalkabler 
- Ombygging sporavsnitt og sanering av signalanlegg til Galterud St. 
- Etablering av nye signaler og baliser (inklusive ATC koding) 
- Etablering av nye sporfelt samt tilkobling av nye drivmaskiner.  

 
Det har blitt søkt om dispensasjon fra regelverkets krav om å etablere FATC, slik at nye 
Galterud kryssingsspor bygges med DATC. Dispensasjonssøknaden er innvilget med 
referansenummer 550-001571. 
 
Melandsmo planovergang står i dag i avhengighet til utkjør på Galterud stasjon, og må 
erstattes av et eget innkoblingsfelt når dagens stasjon rives. Dette medfører også at 
tilhørende planovergangsskilt må flyttes. 
 
Det er gjort registreringer i forhold til ytre miljø. Det er ikke funnet noe rødlistet arter i 
området, men det er funnet svartlistet arter som må håndteres med tiltak for å unngå 
spredning. Videre kommer tiltaket i direkte konflikt med de fire kulturminnelokalitetene 
ved Nedre Gulli. De to kullstrukturene ser ut til å allerede være berørt. Hedmark 
fylkeskommune (som nå er en del av Innlandet fylkeskommune) har i sin merknad til 
varsel om planoppstart opplyst at de 4 kulturminnene som blir direkte berørt av tiltaket, 
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vil kunne søkes frigitt som en del av reguleringsplanprosessen. Permanent og midlertidig 
anleggsareal berører areal med dyrket mark. I tillegg berøres bunnen av Glomma og det 
er i denne sammenheng utført sedimentundersøkelser (MIP-00-A-03108). 
 
Støy er i prosjektet behandlet i henhold til T1442/2016. Tiltaket regnes som «utvidelse 
eller oppgradering av eksisterende virksomhet» etter prinsippet i T1442/2016. Veilederen 
til retningslinjen, M-128, sier bl.a. følgende om slike tiltak: «Utvidelse eller utbedringer av 
eksisterende støyende virksomhet vil som regel bekrefte lokaliseringen av 
virksomhetene for lang tid framover. Retningslinjens anbefalinger legges derfor til grunn 
for alle vesentlige endringer eller utvidelser av støyende virksomhet, som øker 
støynivåene merkbart (>3,0 dB) for eksisterende bygning med støyfølsomt bruksformål.» 
Det er utført støyberegninger for eksisterende og fremtidig situasjon som viser at 
endringen i lydtrykknivået for de berørte er ubetydelig og mindre enn 3 dB vurdert på 
sumstøyen fra nytt kryssingsspor og dagens spor i prognose år 2040. Det er uansett 
også vurdert ny støykilde; nytt kryssingsspor, etter hovedregelen i T-1442/2016. Dette 
innebærer vurdering av behov for støytiltak for boliger som blir liggende med 
fasadestøynivå over nedre grenseverdi for gul støysone fra de nye støykildene. Det betyr 
at hovedsporet er inkludert i beregningene kun der dette sporet endres, noe som er rundt 
sporvekslene. Basert på støyberegninger ligger tre boliger i gul sone hvor det anbefales 
en videre vurdering av støytiltak. Det ligger ingen boliger i rød sone innenfor 
planområdet. Det er gjort beregninger med ulike alternativer for støytiltak, og det er 
konkludert med at det kan være en god løsning å sette opp totalt ca. 40 meter med 
støyskjerm langs jernbanen ved en eiendom. I tillegg må det vurderes å gjennomføre 
støytiltak på fasader og uteplasser for totalt tre eiendommer for at disse skal tilfredsstille 
kravene i Byggeteknisk forskrift/ NS8175. Støyskjerming forutsetter grunnforhold som 
tillater tilstrekkelig fundamentering. I byggeplanfasen kan det vurderes benyttelse av 
gabionmur som støyskjerm da dette krever noe mindre mht. fundamentering og dermed 
kan være mer kostnadseffektiv.  
 
I teknisk detaljplan er det også gjort overordnet vurderinger rundt vibrasjon. Boliger som 
ligger nærmere enn 40 meter fra jernbanen vil kunne få vibrasjoner som overskrider 
gjeldende grenseverdier (NS 8176 Vibrasjoner og støt). Det er sannsynlig at det vil måtte 
gjennomføres tiltak mot vibrasjoner på enkelte boliger, spesielt rundt områder der nye 
sporveksler legges inn. Det anbefales at vibrasjonsmålinger utføres ved boligene som 
ligger nærmest tiltaket før anleggsarbeidene startes opp. Dersom vibrasjonsmålinger i 
neste fase konkluderer med at området er vibrasjonsfølsomt, da bør det vurderes hvilke 
tiltak som må til for å minimere vibrasjoner i boligene. Det er i teknisk detaljplan gjort 
innledende vurderinger av mulige tiltak som kan avhjelpe vibrasjonsutbredelsen i 
grunnen, men samtidig også redusere støyen fra selve vekselen. Det som er vurdert i 
teknisk detaljplan er:  

- Sporveksler med bevegelig krysspiss  
- Svillematter under sporvekselen  
- Endrede driftsrutiner inkl. smøring, skinneslipning, etc.  

For nærmere beskrivelse av støy og vibrasjoner, se kapittel 5.11.8 og fagrapport om støy 
og vibrasjoner (MIP-00-A-03318) 
 
Det er vurdert og utarbeidet fagrapport om anleggsgjennomføring og faseplanlegging for 
tiltaket (MIP-00-A-03317). Det er planlagt at kryssingssporet skal tas i bruk i løpet av 
2022, og det er utarbeidet et forslag til veiledende faseplan for prosjektet. Det vil være 
behov for brudd av togtrafikk for kritiske arbeider knyttet til signalarbeider, KL-arbeider, 
etablering av sporveksler og utgraving for rørgater og stikkrenner under spor. 
Signaltekniske bidrag er spesielt viktig styrende bidrag for faseplanleggingen. Nærmere 
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detaljer om anleggsgjennomføringen og faseplanlegging er beskrevet i kapittel 5.12, 
samt i fagrapport (MIP-00-A-03317) og faseplantegninger (MIP-00-Y-00227). 
Anleggsgjennomføringen og faseplanleggingen må videre i neste fase planlegges og 
detaljeres ytterligere iht. fremdrift av signal, byggeplan og kontrahering av entreprenør.  
 
Det er gjennomført en RAMS-vurdering i prosjektet (MIP-00-Q-01676). RAMS-
vurderingen har kommet til følgende resultat:  

- Fem RAM-forhold er identifisert. 
- Tre RAM-tiltak er identifisert. Alle RAM-tiltak anbefales.  

Det er identifisert RAM-forhold som kan gi økt vedlikehold på banen. Det økte 
vedlikeholdet er en direkte følge av de objekter som legges inn for å øke kapasitet, 
aktivitet og fleksibilitet på banen. RAM-vurderingen har ikke funnet forhold som reduserer 
RAM-ytelsen på strekningen. RAMS-vurderingen har konkludert med at de planlagte 
endringene tilfredsstiller Bane NORs risikoakseptkriterier og prosjektets RAM-mål. For 
nærmere beskrivelse, se kapittel 5.13. 
 
Risikovurderingen har blitt gjennomført som en del av de planlagte RAMS-aktivitetene i 
prosjektet. RAMS-vurderingen har konkludert med at de planlagte endringene 
tilfredsstiller Bane NORs risikoakseptkriterier og prosjektets RAM-mål. Alle RAM-forhold 
og farer og tilhørende tiltak har blitt overført til prosjektets RAM- og farelogg og 
forutsettes fulgt opp der (MIP-00-Q-01677). Prosjektet har felles farelogg hvor BN signal 
har bidratt med farer som avdekkes relatert til signaltekniske løsninger, også i 
kommende prosjektfaser. Tiltak og farer som ikke lukkes i detaljplanfasen overføres til 
prosjektets systemkravspesifikasjon (MIP-00-Q-02298). 
 
Det er identifisert et avvik fra teknisk regelverk som er risikoanalysert i prosjektet (MIP-
00-Q-01929). Avstand fra senterlinje for nytt kryssingsspor til landkar blir mindre enn 
teknisk regelverk sitt krav på 4,0 meter og dette krever en dispensasjonssøknad. Avviket 
fra teknisk regelverk med for kort avstand fra det nye kryssingssporet til nordre landkar 
på Huvnes overgangsbru påvirker ikke risikoen ved noen av Bane NOR sine definerte 
topphendelser, med unntak av avsporing. Resultatet av de kvantitative beregningene 
viser at sannsynligheten for en avsporing som treffer landkaret på nordre ende av 
Huvnes bru ligger under 1∙10-5. En avsporing mot søyle er beregnet til å kunne 
forekomme en gang hvert 118.000 år, basert på en togproduksjon (totalt begge 
retninger) på 58 persontog og 13 godstog hver dag 365 dager i året, der alle tog krysser 
på Galterud. Den beregnede sannsynligheten er innenfor kravet i til Statens vegvesens 
regelverk og Eurokoden, slik at det ikke er behov for risikoreduserende tiltak ut fra disse 
regelverk. 
 
Overordnet SHA, fareidentifikasjon, ble gjennomført 13. februar 2020. For de ulike 
arbeidsoperasjonene/fasene som ble vurdert i analysen endte det opp med 15 forslag til 
tiltak. Videre ble det gjennomført en mer detaljert kvalitativ SHA-analyse den 07. mai, 
2020, hvor planlagte arbeidsoppgaver har blitt gjennomgått og vurdert med tanke på om 
prosjekterte løsninger som foreligger nå medfører spesielle utfordringer for sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø i utførelsesfasen. For de ulike arbeidsoperasjonene/fasene som 
ble vurdert i analysen endte gruppen opp med 16 forslag til tiltak. Se nærmere 
beskrivelse i kapittel 5.14, samt fagrapportene MIP-00-Q-30169 og MIP-00-Q-01673. 
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1.4 Interessenter 

I oppstarten av teknisk detaljplan ble det gjennomført en interessentanalyse (MIP-00-A-
03057) som følger malen til Bane NOR. Det ble totalt identifisert 31 interessenter med 
varierende samarbeid/trussel faktorer for prosjektet. 
 
Det er behov for grunnerverv langs ved det nye kryssingssporet. Grunnerverv ivaretas av 
Bane NOR i byggeplanen. Omfanget av midlertidig og permanent grunnerverv fordelt på 
berørte eiendommer vil dermed synliggjøres i neste planfase når bevilgning av midler for 
bygging er vedtatt. I tillegg er det noe av Bane NORs areal med eksisterende 
jernbanetrasé som reguleres til dette formålet langs strandsonen. Det vil være behov for 
å regulere deler av planområdet i Glomma.  
 
Det er totalt regulert et areal for ca. 105 408 m2 (ca. 105,41 dekar). Tiltaket vil medføre et 
tap av fulldyrka mark på ca. 8,9 dekar.  Arealet som omdisponeres ligger langs 
eksisterende spor, slik at teigen ikke splittes opp. Tiltaket vil berøre skogsområder på ca. 
1,23 dekar. Disse skogressursene er av middels til høy bonitet. Tiltaket vil i tillegg berøre 
små arealer i Glomma, ca. 2,7 dekar. Det vil bli behov for et midlertidig beslag av dyrka 
mark i anleggsfasen på ca. 4 dekar. Matjorda skal tas av og mellomlagres, for deretter å 
legges tilbake. Dagens tilstand for dyrket mark skal opprettholdes så langt som mulig. 
 

1.5 Usikkerhetsstyring  

Usikkerhetsanalyse for prosjektet ble gjennomført i Oslo og via Teams den 26.mai 2020 
med grunnlag i estimat utarbeidet av NIRAS Norge AS med tilhørende dokumentasjon 
levert/oppdatert onsdag den 13. mai, 2020. 
 
Den største usikkerheten i prosjektet hadde usikkerhetsdriverne U5 Marked og 
kontraktsstrategi, U1 Anleggsgjennomføring, U2 Eierstyring og rammebetingelser, U7 
Prosjektorganisasjon og ledelse og U6 prosjektering og modenhet.  
 
Fra grunnkalkylen var det størst usikkerhet knyttet til byggherrekostnader og 
Felleskostnader entreprenør, hvor det var langt større sannsynlighet for økning enn 
reduksjon i kostnader. Relativt standardavvik ble beregnet til 19 %, noe som er ganske 
høyt på nåværende tidspunkt i prosessen. U5 Marked er den driveren som bidrar mest til 
den totale usikkerheten og dermed det beregnede standardavviket på 19 prosent målt i 
forhold til total prosjektkostnad, som er høyt. Markedsrisiko er vurdert mye høyere enn 
normalt, pga. stor usikkerhet rundt hva situasjonen med Coronaviruset fører til i 2021. 
Dersom markedsrisiko settes som normalt vil standardavviket bli 15 prosent, som er et 
mer normalt nivå. 
 
P50 for prosjektet er beregnet til 197 mill. kr.  
Kostnadsramme (P85) for prosjektet er beregnet til 234 mill. kr. 
 

1.6 Gjennomføring av detaljplanarbeidet 

Reguleringsplanarbeidet går parallelt med teknisk detaljplan. Tiltaket utløser ikke krav 
om konsekvensutredning (KU). Det nye kryssingssporet skal kunne tas i bruk ila. år 
2022. Oppstart av anleggsarbeider planlegges nærmere i neste fase. 
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1.7 Opsjonsløsning på Galterud Stasjon – nytt buttspor  

I teknisk detaljplan er det lagt til grunn at dagens spor 2 (kryssingsspor) og spor 3 
(buttspor) ved Galterud stasjon rives. Gjennom arbeidet med teknisk detaljplan, på våren 
2020, ble det fremsatt ønske fra banesjefen om å undersøke en alternativ løsning der 
dagens spor 2 på Galterud stasjon bygges om fra et kryssingsspor til et buttspor for 
oppstilling av fremtidige gule maskiner. Det ble sent i detaljplanen gjort en vurdering om 
det var mulig å gjøre dagens spor 2 om til et buttspor med innkjør fra Sander mot 
Kongsvinger. Konklusjonen er at det rent teknisk er mulig å få til det, og at det er mulig å 
oppnå en effektiv lengde på mer enn 220 m i buttsporet. Det ble som en del av teknisk 
detaljplan utarbeidet en sporplan (MIP-00-C-00536) med bakgrunn av tilgjengelig data. 
Eksisterende spor er ikke innmålt og det er derfor noe usikkerhet rundt endelig 
plassering, etc. For øvrige fag er det ikke gjort noe detaljprosjektering, men alene gjort 
skisser for å kunne utarbeidet et overordnet estimat for løsningen. Løsningen som er 
estimert forutsetter:  

- Dagens sporveksel 1 kan bli liggende  
- Dagens sporveksel 3 fjernes og spor 3 fjernes i sin helhet  
- Dagens sporveksel 2 fjernes  
- Dagens spor 2 gjenbrukes, men det legges inn avsporingstunge  
- Det etableres 20 m nytt spor og etableres en mekanisk sporstopper  
- Dagens åk på stasjonen gjenbrukes 
- Signalanlegget må bygges om og tilpasses ift. buttsporet  

  
Som grunnlag for vurdering av løsningen er det utarbeidet plan og lengdeprofil for nytt 
buttspor, se tegning MIP-00-C-00536.  
 
For nærmere beskrivelse av opsjonsløsningen, se kapittel 6. 
 

1.8 Videre planlegging og gjennomføring  

Detaljplanen for Galterud kryssingsspor blir grunnlaget for videre detaljering i byggeplan 
for konkurransegrunnlag for entrepriser og oppfølging i byggetid. Forut for utlysning av 
byggeplan må det gjøres en vurdering av om opsjonsløsningen beskrevet over skal 
implementeres eller ikke. Det er viktig at denne beslutningen treffes så tidlig som mulig 
siden det gjenstår noe prosjektering for denne løsningen i forkant av bygging. 
Opsjonsløsningen er ikke prosjektert til samme nivå som resterende del av prosjektet i 
detaljplan.   
 
Entrepriseform/kontraktsstrategi må besluttes før man går videre til neste planfase. Bane 
NOR må gjøre et valg om prosjektet skal gjennomføres som en tradisjonell entreprise 
basert på byggeplan/anbud eller om det blir en totalentreprise, evt. annen kontraktsform. 
Videre utarbeidelse av dokumenter i neste fase vil derfor være avhengig av valg av 
entrepriseform/kontraktsstrategi.  
 
I utgangspunktet kan ikke neste fase startes opp før reguleringsplanen er vedtatt i 
Kongsvinger kommune. Det kan imidlertid sendes endringsmelding til 
Jernbanedirektoratet om å starte opp K04-aktiviteter uten at reguleringsplanen er 
avsluttet. Det anbefales at Bane NOR igangsetter denne prosessen for å minimere 
tidsspill, da det ikke er forventet vanskeligheter relatert til godkjenning av reguleringsplan 
i Kongsvinger kommune. Reguleringsplanen er ikke avsluttet ved levering av teknisk 
detaljplan og vil pågå ut 2020 med forventning om vedtak før utgangen av året.  
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Videre er det listet områder som spesielt bør gjennomgås, utføres eller avklares i neste 
planfase for å ha et best mulig grunnlag for bygging. Listen er ikke uttømmende, men 
skal ses som retningslinjer til hva som minimum må gjøres i neste fase av prosjektet. 
 
Generelt:  

- I teknisk hovedplan er det lagt til grunn at nye KL-fundamenter langs dagens spor 
gjøres fra skinnegående maskin. Det er forutsatt at gamle Galterud stasjon kan 
brukes som hensetting og at dette spor først rives til slutt når nytt kryssingsspor er 
bygd. Dersom det endres på dette skal man være oppmerksom på at det er langt 
til alternativ mulighet for hensetting, enten på Årnes eller Kongsvinger stasjon.  

 

Grunnundersøkelser: 

- Det må utføres supplerende grunnundersøkelser i byggeplanfasen på strekningen 
der sporet går parallelt med Glomma (rundt km. 93.800 - km. 94.100). De 
supplerende undersøkelser skal verifisere oppbyggingen til eksisterende spor 
samt verifisere at eksisterende sikring ut i Glomma består av sprengstein. 
Undersøkelsene kan eksempelvis utføres med boring av totalsondering fra spor.  

- Det må gjøres supplerende grunnundersøkelser i området hvor kranen for innløft 
av kulvertelementer settes opp. Dette for å sikre mot utilsiktede hendelser.  

- Det bør vurderes om det tas 2-3 ekstra borepunkter i området helt i nord for å få 
en bedre kontroll på bergets beliggenhet. Det vurderes ikke som kritisk, men det 
kan være lurt å ha mer kontroll på fjellflaten dersom det velges totalentreprise 
som gjennomføringsform.  

- Det er forutsatt at teknisk hus kan direkte fundamenteres. Det er ikke tatt veldig 
mange boringer i dette området, og det tilrådes at det evt. gjøres enkle 
sonderinger i området og tas ut en prøve ifm. utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag for neste fasen (totalentreprise eller vanlig 
utførelsesentreprise). 

- Det må utføres avlesning av piezometeret (poretrykksmåler) i punkt 2023 og 
punkt 206, slik at man får en periode på mer enn ett år før prosjektet utføres.  

- Det er ikke tatt ut miljøprøver fra de planlagte riggområdene. Det anbefales at det 
utføres egne orienterende miljøundersøkelser for valgte riggområder for å forsikre 
seg om tilstanden på området før arbeider igangsettes, samt av hensyn til mulig 
masseutskiftning. 
 

Anleggsgjennomføring og togfremføring: 
- Det anbefales at det gjennomføres en ny risikovurdering av togframføring i starten 

av byggeplanen uansett hvilken gjennomføringsform som velges. Dette skal være 
med til å minimere risikoen i gjennomføringsfasen. Risikovurderingen av 
togframføring i anleggsfasen som er utarbeidet i teknisk detaljplan, kan benyttes 
som innspill til den nye analysen.  

- Anleggsgjennomføringen og brudd for togtrafikk skal detaljeres nærmere i 
byggeplanfasen. Trafikkbrudd i 2021 er meldt inn i ARBIS, mens trafikkbrudd vil 
bli meldt inn for 2022 senest september 2020. Brudd må nærmere koordineres 
sammen med andre brudd på Kongsvingerbanen. 

 
Koordinering mot tilstøtende prosjekter og eksterne parter 

- Videre koordinering med prosjektet på Bodung for å sikre at man utnytter 
hverandres brudd.  

- Koordinering med prosjektet på Bodung ift. å kunne flytte eksisterende 
reservestrøms trafo fra Galterud stasjon til Bodung kryssingsspor.   

- Interne godkjenninger i Bane NOR for signal og andre fag. 
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- Grunnerverv for både permanente og midlertidige inngrep må avklares gjennom 
offentlig plan.  

- Alt av formelle søknader/meldinger til kommune/SJT må utarbeides og sendes inn 
som en del av teknisk detaljplan.  

- Det må utføres kabelpåvisning av kraftlinjer under spor for å få tilstrekkelig 
informasjon om plassering. 

- Det må gjøres skriftlig avtale med E-CO nett AS (tidligere Eidsiva) ift. kryssende 
kabler og ledninger herunder ny forsyning til teknisk hus.  

- Koordinering med Innlandet fylkeskommunen ift. tiltak på dagens Huvnes bru. Det 
kan være behov for at vedlikeholdsarbeidet gjøres i brudd.  

 

Prosjektering og modenhet:  

- Innhente «ferske» data for kart, kabler/el-installasjoner og drenering/VA-anlegg.  
- Prosjektering av alle tekniske fag til et nivå for bygging. Generelt er 

prosjekteringen kommet langt og alle fag er detaljert ut.  
- 3. partskontroll for geoteknikk og konstruksjon.  
- Utarbeide mal for tilvirknings- og FDV-dokumentasjon.  

 
Ytre miljø og oppfølgning: 

- Nærmere analyse av vibrasjoner og støy i forbindelse med arbeider som skal 
utføres. Det anbefales at det gjøres målinger i forkant av prosjektet, i prosjektets 
levetid og i noe tid etter. Ut fra målinger må det vurderes om det skal gjøres tiltak 
spesielt i området rundt sporvekslene.  

- Med bakgrunn i målinger må det vurderes om det er behov for å legge inn myke 
ballastmatter for å redusere vibrasjonen. Dersom det legges inn ballastmatter må 
det gjennomføres ny støyberegning.   

- Støy - utarbeide kommunikasjonsplan ift. anleggsgjennomføringen.  
- Kartlegging av grunnvannsbrønner/vanninntak.   
- Utarbeide avfallsplan. 
- Oppdatering av MOP ved behov. 
- Utarbeide miljøplan for gjennomføring av prosjektet. 
- Utarbeide avfallsplan for prosjektet. 
- Innsending og godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn før anleggsstart.  
- Planlegge arealer for midlertidige mellomlager mht. blant annet avrenning. 
- Informasjon om anleggsarbeidet til innbyggere/berørte. 
- Fjerning/bekjemping av svartlistearter  
- Utarbeide plan for sikring mot sediment spredning ved utfylling i Glomma 

 
Porter til el-tekniske installasjoner: 

- I neste fase er det behov for å avklare plassering av porter i gjerde mht. drift og 
vedlikehold av jernbanetekniske objekter langs banen. I sammenheng med dette 
må det avklares om det er tilstrekkelig med en port ved sporveksel 2 fra den nye 
adkomstvegen mht. tilgjengelighet til skap for sporvekselvarme som står på den 
andre siden av hovedsporet.  

 
Opsjon, buttspor Galterud Stasjon: 
Dersom det besluttes i neste fase at denne løsningen skal bygges, da må man se 
nærmere på: 

- Innmåling av dagens spor  
- Ta ut 2-4 geotekniske undersøkelser rundt sporstopper og i området der 

avsporingstungen legges inn  
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- Prosjektering av endelig sporteknisk løsning inkl. mekanisk sporstopp og 
avsporingstunge  

- Prosjektering av signal inkl. godkjenningsprosess  
- Prosjektering av KL, tele og lavspenning  
- Prosjektering av øvrige fag  

 
Forut for videre arbeid må det også foreligge en beslutning fra Bane NOR om prosjektet 
skal gjennomføres basert på foreliggende kostnadsramme fra usikkerhetsanalysen, evt. 
om det må gjøres kutt for å redusere kostnadene. Eksakt gjennomføringsperiode må 
også fastsettes av Bane NOR, men det er i prosjektet gjort estimat for lengde på 
gjennomføringsfasen herunder innspill til evt. sporbrudd som trengs for å kunne 
gjennomføre prosjektet. 
 
Ibruktakelse er satt til slutten av 2022 og det er på nåværende tidspunkt ikke besluttet 
dato for oppstart av byggeplan. 
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2 MÅL, HENSIKT OG BAKGRUNN  

2.1 Målsettinger fra bestillingen 

I teknisk hovedplan ligger det føringer for denne detaljplanen [1], slik som samfunnsmål, 
effektmål og resultatmål, rammebetingelser og krav til oppetid på banen under bygging. 
 

2.1.1 Samfunnsmål 

Prosjektet har angitt følgende samfunnsmål for Galterud kryssingsspor: 

• Galterud kryssingsspor skal øke kapasiteten for gods- og persontogtrafikk på 
Kongsvingerbanen slik at konkurransekraften for miljøvennlig godstransport 
bedres. 

 

2.1.2 Effektmål 

Det er angitt følgende effektmål for Galterud kryssingsspor: 

• Øke kapasiteten for lange godstog på Kongsvingerbanen. 

• Kryssingssporet skal legge til rette for kryssing av 750 meter lange godstog og 
samtidig innkjør. 

• Kryssingssporet skal utformes på en slik måte at tidstapet til inn- og utkjøring blir 
så lite som mulig for både gods- og persontog. 

 

2.1.3 Resultatmål 

Det er i prosjektet angitt følgende resultatmål for Galterud kryssingsspor: 

• Godkjent teknisk detaljplanplan Bane NOR: 07.08.2020 

• Godkjent teknisk detaljplanplan Jernbanedirektoratet: Q3 2020 

• Prosjektet skal kunne tas i bruk ila. 2022 
 

2.1.4 Rammebetingelser 

Tiltakene er å anse som rene godstiltak og skal i utgangspunktet ikke involvere tiltak 
knyttet til personutveksling.  
 

2.1.5 Oppetid 

Prosjektet skal ha fokus på banestrekningens oppetid. Det skal i detaljplanarbeidet 
prosjekteres løsninger som på en minst mulig måte påvirker banestrekningens drift 
negativt.  
 
Det er derfor viktig at planleggingen av anleggsgjennomføring skal skje med et særskilt 
øye for god jernbaneteknisk faseplanlegging. Faseplanleggingen skal utføres i henhold til 
Bane NORs prosjekteringsveileder og i samråd med Bane NORs egne fagpersoner på 
området. 
 

2.2 Hensikten med tiltaket 

2.2.1 Planhistorikk 

Det ble høsten 2018 utarbeidet teknisk hovedplan for Galterud kryssingsspor [1]. Det er 
her undersøkt flere ulike alternativer for plassering av kryssingsspor innenfor en 
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strekning på ca. 4 km rundt Galterud stasjon. Alternativ G5 ble anbefalt å ta med videre 
og teknisk detaljplan bygger på det anbefalte alternativet som er plassert rett nord for 
Galterud stasjon. 
 
Det er også gjennomført en optimaliseringsfase (MIP-00-A-03058) i oppstarten av 
teknisk detaljplan til formål å kvalitetssikre det som er gjort i teknisk hovedplan. 
Løsningene fra teknisk hovedplan er ikke endret betydelig, men detaljert ytterligere.  
 
Planforslaget omfatter ett nytt kryssingsspor for godstog på opptil 750 m, driftsveg som 
krysser under eksisterende bilveg via en ny kulvert, nytt teknisk hus og adkomstveg til 
denne, KL-anlegg, lavspent-, tele-, signal- og sikringsanlegg til nytt kryssingsspor samt 
ny adkomstveg til sporvekselen på linjens høyre side. 
 

2.2.2 Hensikt med tiltaket 

Kongsvingerbanen er i dag overbelastet og har høy frekvens av både gods- og 
persontog. Sammen med Solør- og Rørosbanen er den viktig for transport av tømmer- 
og skogsprodukter på Østlandet. Strekningen er også en internasjonal godsforbindelse 
mellom Norge og Sverige, og brukes til godstransport mellom Østlandet via Sverige og 
videre til Narvik.  
 
Banen har i dag kapasitetsutfordringer og det er et behov for å kunne kjøre lengre og 
flere godstog enn det som er mulig i dag på strekningen. På dagens bane er det få 
muligheter til at lange godstog kan krysse hverandre, noe som igjen begrenser antall 
godstog som kan trafikkere strekningen og dermed reduserer banens robusthet.  
 
Bodung i Nes kommune og Galterud i Kongsvinger kommune er utpekt som sentrale 
steder for lange kryssingsspor da dette øker kapasiteten på de strekningene av 
Kongsvingerbanen som er mest begrensende for fremføringen av lange godstog. 
Eksisterende kryssingsspor på Galterud har kort lengde og ligger på en strekning av 
Kongsvingerbanen der det er lang og ujevn kjøretid mellom kryssingsmulighetene. I 
tillegg ligger kryssingssporet i en kurve som medfører at togene må holde lav hastighet. 
Et nytt kryssingsspor på Galterud vil derfor lette ruteplanleggingen, gjøre banen mer 
robust og lette fremføringen av lange godstog. 
 
Hensikten med dette prosjektet er derfor å forbedre kapasiteten på strekningen ved å 
legge til rette for et nytt kryssingsspor for godstog på inntil 750 m på Galterud, utformet 
på en slik måte at tidstapet til inn- og utkjøring blir så lite som mulig med samtidig 
innkjøring. Et viktig premiss er at tiltaket ses i sammenheng og etableres med et nytt 
kryssingsspor på Bodung. 
 

2.3 Grensesnitt mot andre planer 

Hvert fjerde år leverer Jernbanedirektoratet og de andre transportetatene et faglig 
grunnlag for Nasjonal transportplan (NTP) til Samferdselsdepartementet. I dette 
grunnlaget settes de respektive utredninger, strategier og annen kunnskap til én 
overordnet strategi. Når Stortinget har behandlet regjeringens melding om NTP, lages et 
handlingsprogram som følger opp rammer og mål som settes i NTP. 
 
Et av utredningsdokumentene var Godsstrategi for jernbanen 2016-2029, som beskriver 
en satsning på lange kryssingsspor, en strategi for tilrettelegging av samtidig innkjør og 
et forslag til en godspakke. Bygging/forlenging av to kryssingsspor inngår som tiltak i 
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godspakken. Til sammen legges det opp til en forlengelse eller nybygging av om lag 20 
kryssingsspor i planperioden. 
 
Forlengelse av krysningsspor på Bodung og Galterud er forankret i både 
grunnlagsdokumentene til NTP 2018-2029 og fastsatt handlingsprogram. 
Grunnlagsdokumentet for bane viser følgende: 
 

 

Figur 4 - Utdrag fra tiltaksliste i godspakken, kostnad i MNOK, utsnitt er tatt fra [1] 

 
Nye kryssingsspor på Bodung og Galterud blir videre fastsatt prioritert i 
Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029. [5] Dette sammen med en rekke 
andre tiltak som vil påvirke godskapasiteten og/eller robustheten på Kongsvingerbanen. 
Tiltakene vises i kapittel 2.3.1. 
 

2.3.1 Bane NORs planer og prosjekter på Kongsvingerbanen 

 
KL AT prosjektet Lillestrøm-Disenå - Utførelse, Baneservice 
Prosjektet omhandler full utskifting av kontaktledningsanlegget (KL) med etablering av 
autotransformatorer (AT) inklusive lavspent og tele. Entreprisen gjelder alle arbeider som 
er knyttet til ovennevnte, dvs. fundamenter, kabelkanaler etc. Prosjektet er planlagt ferdig 
bygget til sommeren 2021. Deretter vil det bli litt etterarbeid som oppmålinger, sluttføring 
av dokumentasjon og overlevering av anlegget til Bane NOR. 
 
KL-AT prosjektet Disenå-Åbogen – Utførelse, Veidekke  
Prosjektet omhandler full utskifting av kontaktledningsanlegget (KL) med etablering av 
autotransformatorer (AT) inklusive lavspent og tele. Entreprisen gjelder alle arbeider som 
er knyttet til ovennevnte, dvs. fundamenter, kabelkanaler etc. Prosjektet er planlagt ferdig 
bygget til sommeren 2021. 
 
Rånåsfoss stasjon – Detaljplan/byggeplan  
Prosjektet omhandler utbygning av stasjonen med ekstra kryssingsspor for 750 m lange 
godstog. Hensikten med arbeidet er å tilrettelegge jernbanesporet og stasjonsområdet 
slik at det kan brukes doble togsett på stasjonen og øke kapasiteten for lange godstog. 
Tiltaket skal bidra til å bedre punktligheten og kapasiteten på Kongsvingerbanen. 
 

Auli, nedleggelse av holdeplass – Detaljplan/byggeplan 
Det er en forutsetning gitt av Jernbanedirektoratet for detaljprosjektering av Rånåsfoss 
stasjon at Auli holdeplass legges ned. Auli holdeplass ligger nord for Rånåsfoss stasjon. 
Dagens plattform er for lav, for kort og for smal.  
 
Bodung Kryssingsspor – Teknisk detaljplan  
Det planlegges nytt kryssingsspor i nærheten til Bodung stasjon. Kryssingssporet skal 
planlegges for 750 m lange godstog og er et rent godstiltak på Kongsvingerbanen som 
følge av liten kapasitet for lange godstog på strekningen.  
Prosjektet ønskes utført innen 2022. 
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Seterstøa, Nedleggelse av planovergang – Teknisk detaljplan 
På Kongsvingerbanen er det i dag flere planoverganger. Ved Seterstøa er det en 
eksisterende planovergang som ønskes sanert, dels for å høyne sikkerheten og dels for 
å øke kapasiteten på strekningen da dagens kryssingsspor vil kunne utnyttes bedre 
dersom ikke planovergangen er der.  
 
På Seterstøa stenges planovergangen og det etableres ny veg over banen nord for 
dagens stasjon. Vegen skal alene betjene de som bor mellom dagens jernbane og 
Glomma.  
 
Prosjektet på Seterstøa er plassert i Nes kommune, Viken fylkeskommune. 
 
Sander, Nedleggelse av planovergang – Teknisk detaljplan   
På Kongsvingerbanen er det i dag flere planoverganger. Ved Sander er det en 
eksisterende planovergang som ønskes sanert, dels for å høyne sikkerheten og dels for 
å øke kapasiteten på strekningen, dette da dagens kryssingsspor vil kunne utnyttes 
bedre dersom ikke planovergangen er der.  
 
På Sander stenges planovergangen og det etableres ny veg over banen nord for dagens 
stasjon.  
 
Prosjektet på Sander er plassert i Sør-Odal kommune, Innlandet fylkeskommune. 
 
Magnor Kryssingsspor – Teknisk hovedplan  
Der et ønske fra jernbaneforetakene å kunne kjøre lengre godstog på 
Kongsvingerbanen. Dette er vanskelig fordi det er få kryssingsspor som har den 
nødvendige lengden. Hensikten med dette prosjektet er å sikre bedre kapasitet på 
strekningen for lange godstog, dette sikres ved å etablere et kryssingsspor for godstog 
på opptil 750 m ved Magnor. 
 
Skarnes kryssingsspor - Byggeplan 
På Skarnes stasjon skal det bygges en ny undergang med heis, grøntområder og lengre 
plattformer som kan ta imot dobbelt så lange togsett. Arbeidet vil legge grunnlaget for økt 
trafikk på banen. Oppstart vil være i løpet av høsten 2020, og det nye stasjonsområdet 
skal være ferdig i desember 2021. [6] 
  

2.3.2 Eksterne planer og prosjekter 

I kommuneplanens arealdel for Kongsvinger kommune ligger den aktuelle 
banestrekningen innenfor et område regulert som LNF-område m/spredt boligbygging, 
se Figur 5.   
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Figur 5 - Kartutsnitt fra kommuneplanens arealdel for Kongsvinger kommune. Kilde: Kongsvinger kommune 

 

Det finnes ikke noen offentlige planer som har grensesnitt opp mot dette prosjektet.  
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2.4 Funksjons- og dimensjoneringskrav 

Som del av Teknisk detaljplan er det utarbeidet en Systemkravspesifikasjon (MIP-00-Q-
02298) som et levende dokument for dokumentering av viktige tekniske/øvrige 
avklaringer med betydning for utforming/dimensjonering av plan. Krav i 
systemkravspesifikasjonen skal godkjennes av Bane NOR. Føringer/krav som er gitt i 
Bane NORs Tekniske regelverk omfattes ikke.  
 
Av viktige føringer/krav i prosjektet kan det nevnes:  

• Samtidig innkjør  

• Kryssingsspor med plass til minimum godstog opptil 750 m   

• Hastighet 70 km/t med DATC i nytt kryssingsspor (spor 2) 

• Hastighet i dagens spor er mellom 100-130 km/t (spor 1) 

• Nytt kryssingsspor dimensjoneres som et togspor der underbygningen er 
dimensjonert til 1340 mm totalt for frostsikrings- og forsterkningslag (med 
reduksjon på 20% iht. teknisk regelverk for kryssingsspor). 

• Det skal benyttes sporveksler 1:14 R760 i begge ender av kryssingssporet 

• Sporvekselvarme i begge sporvekslene  

• Det etableres signal og sikringsanlegg, type NSI 63, på strekningen 

• Det skal etableres strømforsyning til sporvekselvarme, signalanlegg, teleanlegg, 
SRO, anlegg til sporvekselvarme og varme/kjøling og øvrige installasjoner for 
alminnelig forbruk  

• Driftsveger anlegges som 4 m bred grusveg etter Landbruksklasse 3 

• For driftsveger er det planlagt med 400 mm forsterkningslag og 400 mm 
frostsikringslag, da vegene generelt ikke vil ha en stor belastning.  

• Det etableres gjerde mellom veg og spor langs det nye kryssingssporet, samt 
mellom veg og spor ved adkomstvegen til sporveksel. 

• Det etableres kulvert i åpen byggegrop over grunnvannstanden med 
graveskråninger 1:2 mot eksisterende terreng. Lysåpning kulvert BxH = 5x5m 

• Det benyttes normerte prefabrikkerte kulvertelementer fra Statens vegvesen, 
samt vingemurselementer. 

 
Faseplan iht. fagrapport for anleggsgjennomføring og faseplanlegging (MIP-00-A-03317) 
legges til grunn for tilgang på tog-frie perioder/totalbrudd samt for øvrige beskrivelse av 
arbeid som utføres. For funksjons- og dimensjoneringskrav henvises det til 
systemdefinisjon (MIP-00-Q-01675) og til systemkravspesifikasjon (MIP-00-Q-02298). 
 

2.5 Overordnede RAM-krav, sikkerhetsmål og akseptkriterier  

Bane NORs risikoakseptkriterier STY-604892 skal benyttes som beslutningskriterier for 

alle risikovurderinger der andre risikoakseptprinsipper ikke er tilstrekkelige for å vurdere 

om sikkerheten er godt nok ivaretatt.  

 

Bane NORs risikoakseptkriterier for mennesker, miljø og verdier er som følger: 

1. Samfunnsrisikoen skal gjennom bygging av ny infrastruktur og endringer av varig 

art reduseres i forhold til eksisterende risikonivå, målt mot aktivitetsnivå. 

2. Et hvert mulig risikoreduserende tiltak skal gjennomføres med mindre tiltaket vil 

medføre urimelige store forsinkelser, komplikasjoner, gjennomføringsvansker 

og/eller kostnader sammenlignet med potensiell risikoreduksjon (ALARP-
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prinsippet). For miljøskader er det kostnaden ved å reparere skaden (tilbakeføre 

miljøet til slik det var før skaden) som skal sammenlignes med kostnaden ved 

tiltaket. 

3. For egne ansatte, ansatte i andre jernbaneselskaper samt leverandørers ansatte 

gjelder følgende risikoakseptkriterier, for utbygging så vel som for drift: 

i. For enhver mulig hendelse som kan gi alvorlige skader skal det finnes to 

uavhengige forebyggende barrierer, eller 

ii. det skal finnes en beste praksis, ivaretatt ved sertifisering eller skriftlig 

prosedyre, for å sikre at risikoen ved aktiviteten er så lav som praktisk 

mulig, eller 

iii. det skal kunne demonstreres at risikoen for mest utsatte individ ikke 

overstiger en dødsrisiko på 1x10-3 pr år. 

4. For eksisterende strekninger samt for nye skal risikoen for mest utsatte individ 

(passasjer eller tredje part) ikke overstige en dødsrisiko på 1x10-4 pr år. 

5. Samfunnsrisikoen for nye strekninger skal ikke overstige 0,15 døde pr million 

togkilometer. Hvis det er stor usikkerhet om man er innenfor grensen, skal 

beslutning om risikoaksept tas av Bane NORs konsernsjef.  

6. For ytre miljø gjelder følgende risikoakseptkriterier, for utbygging så vel som for 

drift: 

i. Miljøtilstanden skal gjennom bygging av ny infrastruktur og endringer (av 

varig art) ikke reduseres i forhold til eksisterende tilstand, målt mot 

planlagt aktivitetsnivå. 

ii. For enhver mulig hendelse som kan gi alvorlige miljøskader skal det finnes 

to uavhengige forebyggende barrierer, eller 

iii. det skal finnes en beste praksis, ivaretatt ved sertifisering eller skriftlig 

prosedyre, for å sikre at risikoen ved aktiviteten er så lav som praktisk 

mulig. 

 
For RAM er kravene knyttet opp til oppetid på banen. I utgangspunktet skal ikke 
planlagte endringer føre til økt nedetid på banen. Det skal poengteres at det vil bli behov 
for brudd i trafikken under anleggsgjennomføring, men at dette søkes redusert i størst 
mulig grad. Risikoakseptkriterier er beskrevet i prosjektets systemdefinisjon (MIP-00-Q-
01675).  
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3 DAGENS SITUASJON 

3.1 Planområdet 

Planområdet ligger nord for Galterud stasjon, i Kongsvinger kommune. I Figur 6 vises 
planområdet for prosjektet der hvor nytt kryssingsspor krysser under to hovedveier, Fv. 
1954 Kraftverksvegen i sørvest og E16 i nordøst.  
 

 

Figur 6 - Planområdet for prosjektet. Kraftverksvegen krysser over Glomma via Huvnes bru til venstre i bildet, E16 og Gulli bru til 
høyre i bildet. Kilde: MIP-00-W-00033 
 

Plan- og influensområdet har ifølge historiske flyfoto vært preget av landbruk og 
skogområder, samt har det vært drevet tømmerfløting i Glomma. Jernbanesporet 
tilhørende Kongsvingerbanen har eksistert siden 1864 og Kongsvinger kraftverk ble 
åpnet i 1975. Av nyere tiltak i området nevnes etableringen av Kraftverksvegen og E16. I 
forbindelse med byggingen av Gulli bro/E16 (åpningsår 2014) ble det etablert et 
riggområde på sørsiden av broen som vist i figuren under.  
 

 
Figur 7 - Utklipp fra historiske ortofoto datert 1973 (bilde til venstre) og 2016 (bilde til høyre). Blå strek indikerer kanten av 
Glomma før etablering av Kongsvinger kraftverk. Rød strek indikerer kanten av Glomma etter etablering av kraftverket. Kilde: 
norgeskart.no  
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3.1.1 Planoverganger 

Figuren under viser en tidligere planovergang (rød sirkel) og en eksisterende 
planovergang, Aasum planovergang (grønn sirkel) i området. Det er etablert gjerde langs 
jernbanen for å unngå kryssing ved den nedlagte planovergangen. Det er ingen 
planoverganger som blir sanert (fjernet) som en del av dette prosjektet, men Bane NOR 
har gjennomført en kvantitativ risikoanalyse av Aasum planovergang ved km 94,994 [7] 
for å verifisere om det er nødvendig å sanere denne som en del av sikkerhetspakken til 
Bane NOR (eget prosjekt). Analysen konkluderer med at det er sannsynlig at Bane 
NORs akseptkriterier tilfredsstilles for Aasum planovergang, både før og etter 
kryssingssporet bygges. Analysen viser også at det er sannsynlig at det blir en liten 
økning i risiko på planovergangen etter at nytt kryssingsspor er tatt i bruk. Årsaken til 
risikoøkning er forventet trafikkøkning på sporet, samt at kryssingssporet fører til at det 
er kortere tid mellom to tog passerer planovergangen. Brukerne av Aasum planovergang 
bør orienteres i forbindelse med bygging og ferdigstillelse av kryssingsspor-prosjektet. 
 

 
Figur 8 - Grønn sirkel: Registrert planovergang. Rød sirkel: Tidligere planovergang som er stengt. Kilde: Norgeskart.no 
 

3.1.2 Galterud stasjon 

Sør for planområdet ligger Galterud stasjon. Stasjonsbygninger ved Galterud stasjon er 
SEFRAK-registrert med ID-nummer 04190012107, bygget i siste halvdel av 1800-tallet. 
Stasjonen ligger i Sør-Odal kommune, i motsetning til planområdet som ligger i 
Kongsvinger kommune.  
 
Stasjonen er en nedlagt jernbanestasjon på Kongsvingerbanen og anses i dag som en 
kryssingsstasjon, men anses som en stasjon iht. dagens signalanlegg. Det finnes tre 
spor ved Galterud stasjon; hovedspor (spor 1), kryssingsspor (spor 2 - 279 m langt) og et 
buttspor (230 m langt). I tillegg til dette finnes en mellomplattform, men ingen 
personovergang. Skjematisk sporplan er vist i Figur 9. Stasjonen har ned til 20 km/t over 
avvikende sporveksel 2. 
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Figur 9 - Skjematisk sporplan av Galterud stasjon. Kilde: Bane NOR 

 
En forutsetning for prosjektet er at dagens spor 2 og spor 3 rives, og signalanlegget ifm. 
dagens kryssingsspor (spor 2) på Galterud stasjon skal legges om før det nye 
kryssingssporet etableres. Dersom dette ikke blir ivaretatt må konsekvensene for dette 
avklares nærmere. Kostnadene for å ombygge signalanlegget, riving av spor, 
kabelkanaler og KL-anlegg inkluderes i prosjektet. Det må i neste fase avklares om det 
skal velges en alternativ ombygging av Galterud stasjon, opsjonsløsningen som er 
nærmere beskrevet i kapittel 6.  
 

3.2 Trafikk 

Trafikk jernbane 
Kongsvingerbanen ble åpnet til Kongsvinger i 1862 og videre til Sverige i 1865. 
Kongsvingerbanen er enkeltsporet og en av landets mest trafikkerte strekninger på 
enkeltspor. Banen er også en av landets fire internasjonale jernbanestrekninger og er, 
foruten Ofotbanen, den med mest godstrafikk. Alle godstog (kombitog) mellom Oslo 
(Alnabru) og Narvik trafikkerer Kongsvingerbanen via Sverige til Ofotbanen. Det finnes 
også andre import- og eksportgods mellom Sverige og Alnabru inkludert tømmer og flis 
fra tilstøtende baner. [8] 
 
Det er forutsatt at nytt kryssingsspor benyttes for 35 % av den totale godstogtrafikken og 
for 25 % av den totale persontogtrafikken på Kongsvingerbanen. Trafikktall er basert på 
rutetabell for Kongsvingerbanen samt den trafikale utredningen som ble gjennomført i 
teknisk hovedplan [9]. 
 
Galterud har en gang vært en operativ holdeplass, men det er ingen stopp der i dag 
unntatt kryssing mellom tog. 
 
I Tabell 2 og Tabell 3 fremgår grunnlaget for dagens og fremtidens togtrafikk på 
Kongsvingerbanen. Trafikkdata er oppgitt som antall togmeter i døgnperiodene i 
årsgjennomsnitt, der dag er satt til mellom kl. 07-19, kveld er kl. 19-23 og natt er kl. 23-
07. Sesong- og døgnvariasjoner kan forekomme.  

Tabell 2 - Underlagsdata for togtrafikk på Kongsvingerbanen. BM72, BM74/75 og SJ X 2000 er persontog. 

Kongsvingerbanen 

Dagens situasjon 2020 

Strekning Dag Kveld Natt Dag Kveld Natt Dag Kveld Natt 

Sander 
- 

BM72 BM74/75 SJ X 2000 

177 8 62 2465 714 594 582 141 91 
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Kongsvinger Elektrisk godstog Diesel godstog    

847 905 2377 117 40 168    

 

Prognosesituasjon 2040 

Sander  
- 
Kongsvinger 

BM74/75 SJ X 2000 Godstog  

2698 650 915 986 656 0 1233 1009 3850 

 

Tabellen viser altså at det er både persontrafikk og godstrafikk som trafikkerer 
strekningen gjennom hele døgnet. Regiontog (BM72 og BM74/75) er persontransport 
mellom storbyer og regionalt omland samt knutepunktstoppende i forstad. På 
Kongsvingerbanen kjøres regiontog av type FLIRT med halvtimesavgang i rush og for 
øvrig timesavgang mellom Oslo (Asker) og Kongsvinger. Fjerntog representeres av det 
svenske togselskapet SJ med tog mellom Oslo og Stockholm. Lengder for de ulike 
togtypene som kjører på Kongsvingerbanen er vist i tabellen under.  
 

Tabell 3 -Oversikt toglengder 

 
 
De lengste godstogene som har fått ruteleie i R18 er 630 meter. 8 ulike tognummer har 
tillatelse til å kjøre over 600 meter lange godstog, hvorav halvparten daglig. 
Tømmertogene er som regel en god del kortere (300-500 m). 
 
Ifølge ruteplan R18, har tirsdager flest avganger i begge retninger, og det er både 
regiontog, fjerntog og godstog. Trafikken på Kongsvingerbanen fordeler seg ujevnt over 
både dag, uke og år. I morgenrush fra Kongsvinger til Oslo er det 3 avganger for 
persontog mellom kl. 07 og 08, deretter reduseres det ned til én avgang pr time. På 
ettermiddagen fra Oslo er det opp mot 2 tog pr time kl. 15-16.  
 
Trafikk veier 
Trafikk på omlagte driftsveger inkludert den nye undergangen er marginal og vil derfor 
ikke påvirke støyvurderinger for prosjektet. 
 

3.3 Overbygning/trasé 

Hovedsporet består av skinner 54E3 og betongsviller JBV54, eller NSB-Enhetssviller.  
 
Hastighet på strekningen 
Det er på strekningen ganske varierende hastighet og dette angis derfor i kartutsnittet 
under. I hovedsak er horisontalkurvatur tilpasset toghastighet 130 km/t mellom 
stasjonene. Kongsvingerbanen har imidlertid flere delstrekninger med lavere hastighet 
90-100 km/t, der kurvatur begrenser hastigheten. I tillegg finnes det en del stasjoner med 
avviksspor og hastighet nede i 60 km/t. Lavest er det i avvik gjennom Galterud med kun 
20 km/t via sidespor.  
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Figur 10 - Oversikt over hastigheten på strekningen på dagens hovedspor og i fremtidig kryssingsspor. Kilde: Banekart, Bane 
NOR 

 
På strekning hvor det er tenkt kryssingsspor er det i dag en hastighet på 100 km/t på 
første del og 130 km/t på siste del av strekningen. Se figur over fra punkt 5 og videre 
nordover.  
 
Trasé på dagens bane 
Dagens hovedspor går gjennom stort sett flatt terreng. Fra km 91,39 frem til 91,99 faller 
sporet med 4,2 ‰, videre mellom 91,99 til 92,56 er sporet helt flat og fra 92,56 til 93,51 
stiger sporet med mellom 1,90-6,93 ‰. Herfra veksler sporet mellom stigning og fall på 
strekningen frem mot slutten av prosjektet ved km 94,600. Vertikalkurver på strekningen 
er alle R=10.000 m 
 
På strekningen fra km 91,840 til km 92,996 er dagens spor lagt i en venstre dreiet kurve 
med vekslende radier på mellom 643 m - 1020 m. Herfra går sporet i rett strekning frem 
til 94,003 hvor sporet så dreier mot venstre i en kurve med radius 1064 m frem til km 
94,450. Resterende del fortsetter så i en rett strekning ut planområdet. Grunnlagsdata for 
dagens spor er hentet fra løfteskjema. For nærmere detaljer se C-tegninger listet opp i 
kapittel 13 om vedlegg til denne rapporten. 
 

3.4 Underbygning 

3.4.1 Underbygning dagens spor 

Underbygning er i det følgende definert som tiltak under ballast. Underbygning til dagens 
hovedspor er delvis ukjent for strekningen, da det ikke er funnet noe dokumentasjon som 
viser oppbygging av frostsikringslag og forsterkingslag. Det er utført grunnundersøkelser 
i hovedsporet ved fremtidige sporveksler som indikerer at dagens underbygning er av 
god tilstand uten tegn for telehiv/setninger i hovedsporet. Hovedsporet ligger på fylling 
med varierende høyde i planområdet. 
 
På dagens strekning er det utført frostisolering på eksisterende spor på to delstrekninger, 
km. 93,01–93,2 og km. 94,04–94,76, som vist i figuren under. 
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Figur 11 – Oversiktskart som angir hvor frostsikringsarbeider er utført på dagens spor. Kilde: Asplan Viak 

 
Som det fremgår av Figur 12 finnes det på strekningen km. 93.800 – km. 94.100 en del 
sprengte blokker/steiner i dagen. Videre er det ganske begrenset vegetasjon (om det ses 
bort fra bjørketrærne som har lange røtter). Det antas at oppbyggingen av eksisterende 
spor samt sikring langs ved Glomma på denne strekningen består av sprengstein. 
Antagelsen baserer seg bl.a. på befaring i området (synlige stein/blokker i dagen) samt 
prøvegraving med skovl/naver for uttak av miljøprøver på strekningen.  
 

 

Figur 12 - Bilde av eksisterende spor langs Glomma i stigende km-retning (km. 93.800 – km. 94.100). Bilde fra befaring 

 
Det anbefales videre at det utføres supplerende grunnundersøkelser i byggeplanfasen 
på strekningen der sporet går parallelt med Glomma (rundt km. 93.800 - km. 94.100). 
Dette for å verifisere oppbyggingen til eksisterende spor samt verifisere at eksisterende 
sikring ut i Glomma består av sprengstein. Undersøkelsene kan eksempelvis utføres 
med boring av totalsondering fra spor. 
 



Dokumentnummer: MIP-00-A-03109 Dato:  09.07.2020 
900071 – Kongsvingerbanen (Lillestrøm)-Kongsvinger, Galterud kryssingsspor Revisjon: 04A 
Teknisk dokument – Teknisk detaljplan rapport Side: 34 av 120 

 

 

3.4.2 Hydrologi og flom 

Det er tre eksisterende stikkrenner i prosjektområdet, se nærmere detaljer i fagrapport 
om VA, overvann og drenering (MIP-00-A-03316).  
 
Vurdering av flomfarer i området er kartlagt av NVE, samt av tidligere utredninger i 
hovedplanfasen og det henvises til Flomsonekart Delprosjekt Kongsvinger (rapport 9-
2003) samt fagrapport Hydrologi (MIP-00-A-02286), utarbeidet av Asplan Viak. 
Utredningene gjort i hovedplanfasen er kvalitetssikret i teknisk detaljplan. 
 

3.4.3 VA og drenering 

Eksisterende spor er stort sett drenert med åpen linjegrøft med infiltrering i grunnen.  
 
Det er ingen eksisterende vann og avløpsledninger som berøres av det nye 
kryssingssporet og omlegginger er derfor ikke nødvendig.  
 
Ledningskart er hentet fra Kongsvinger kommune og lagt inn på tegning MIP-00-H-00107 
og MIP-00-H-00108.  
 

3.4.4 Konstruksjoner  

Innenfor planområdet er det identifisert to eksisterende bruer som begge går over 

dagens jernbane: 

• Km 93,368 Huvnes bru o. NSB (04-0546) 

• Km 94,353 E16 Gulli bru (04-1670) 

 

3.4.4.1 Fv. 1954 Huvnes bru, overgangsbru 

Kraftverksvegen (Fv. 1954) krysser over jernbanen med overgangsbru ved km 93,368. 

Brua er en ett-spenns bru med plasstøpte landkar og prefabrikkerte bjelker i samvirke 

med plasstøpt dekke som overbygning. Brua er fra 1974 og eies og driftes av Innlandet 

fylkeskommune, tidligere Statens Vegvesen (tom. 2019). Fri høyde over SOK er ca. 6,0 

meter. 
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Figur 13 – Fv. 1954 Kraftverksvegen føres over jernbanen ved km. 93.638. Bilde fra befaring  

 

3.4.4.2 E16 Gulli bru, overgangsbru 

Lengst i nord krysser jernbanen under Gulli bru. Frihøyde over SOK er ca. 8,3 meter. 

Brua er en 740 meter lang kassebru i betong for E16, ferdigbygd 2014. Brua eies og 

driftes av Statens vegvesen. 

 

 
Figur 14 – E16 føres over bane på Gulli bru ved km 94.353. Kilde: Målevognbilder, Bane NOR. 

 



Dokumentnummer: MIP-00-A-03109 Dato:  09.07.2020 
900071 – Kongsvingerbanen (Lillestrøm)-Kongsvinger, Galterud kryssingsspor Revisjon: 04A 
Teknisk dokument – Teknisk detaljplan rapport Side: 36 av 120 

 

 

3.5 Felles Elektro 

3.5.1 KL 

KL-anlegget på Kongsvingerbanen er i ferd med å bli fornyet, der Galterud har blitt 
fornyet i 2019. Det nye KL-anlegget er med mekanisk utforming S20A med AT.  
 
KL-anlegget er seksjonert i forbindelse med signaler for innkjøring i km 91,201 og km 
93,401. 
  
Lastskillebryter (03-15-076-L) til mating av KL fra PL er installert i mast 92-17 (km 
92,362). Videre er det AT-brytere 03-30-075-L (92-15) i km 92,315 og 03-30-077-L (92-
19) i km 92,411 for seksjonering av AT-ledere. Disse brytere er fjernstyrt via RTU 540, 
som står i stasjonsbygning. 
 
Det finnes to overgangsbruer, som nevnt i tidligere kapitler. Disse ligger i km 93,368 
(Huvnes bru med frihøyde 6,0 m) og km 94,353 (E16 Gulli Bru med frihøyde 8,3 m). AT-
ledere i master er ført under disse bruene via hengekabler. 
 
På grunn av lav frihøyde (6 m) under Huvnes bru/Fv. 1954 Kraftverksvegen er det 
innbygget ramper i KL-anlegget i hovedsporet med redusert kontaktlednings- og 
systemhøyde før og etter bruen. 
 
Returkretsskjema IAT-20-R-30520 dekker Galterud. Det er returkrets via skinne 
(enkeltisolert og med returledning på stasjonen). 
 
Det er etablert returledning (1x240 mm2 Al) mellom mast 92-05 og 92-23 og tilsluttet 
stasjonssporene via mast 92-21. 
 
Jf. Koblingsskjema er reservestrømtransformator på 30 kVA installert i kiosk i km 92,290. 
 
I det eksisterende hovedsporet som er fri strekning er det etablert jordleder på KL-master 
med forbindelse til dobbelisolert skinne via filterimpedanser. 
 

3.5.2 Lavspenning  

Det er ingen eksisterende lavspenningsinstallasjoner mellom km 92,990 km 94,600.  

 

3.5.3 Tele 

Langs eksisterende spor ligger L30 langlinjekabel og G48 fiber som tilhører Bane NOR, 
og en G24 fiberkabel tilhørende Broadnet. I tillegg har Bane NOR G144 luftkabel i KL-
mastene. 
 
Kabelgrunnlag fra Geomatikk viser imidlertid også tre kabler tilhørende Telenor som 
delvis følger sporet og som ikke er blitt nevnt tidligere i hovedplan eller 
optimaliseringsrapport. Grunnlaget viser ikke hva slags kabler dette er. Det bør uansett 
foretas kabelpåvisning i byggeplanfasen. 
 
På strekningen finnes det noen gamle togtelefoner som ikke lenger er i bruk. Plassering 
og antall er ikke identifisert. 
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På Galterud stasjon er det et felles teknisk rom med blant annet teleteknisk utstyr, men 
det ligger utenfor dette nye anlegget. 
 

3.5.4 Signal 

Sikringsanleggene på Kongsvingerbanen er av typen NSI 63, unntatt Roven som har 
Merkur. Kongsvingerbanen er bygget ut med delvis hastighetsovervåkning (DATC) med 
unntak av Fetsund-Lillestrøm som har full hastighetsovervåkning (FATC). Den 
maksimale hastigheten er med DATC begrenset oppad til 130 km/t.  
 
Galterud stasjon ligger i en kurve og er plassert mellom Sander stasjon og Kongsvinger 
stasjon. Det er ingen blokkposter mellom Galterud og tilstøtende nabostasjoner. Sør for 
Galterud stasjon ligger i dag Melandsmo planovergang som er sikret med 
halvbomanlegg og ligger i avhengighet til sikringsanlegget for eksisterende Galterud St.. 
Lokasjonen for det nye kryssingssporet ligger på blokkstrekningen mellom Galterud St. 
og Kongsvinger St. 
 
Det kan nevnes at det er en usikret planovergang på Km.94,994, Aasum PLO. 
 

3.5.5 Føringsveier  

I km 92,990 finnes det i dag en kabelkum på hver side av eksisterende spor med rør 
mellom disse, som vist i bildet under. 

 

Figur 15 - Målevognbilde. Tatt fra km. 93,024. Retning mot sør/Galterud stasjon. Kilde: Målevognbilder, Bane NOR 

 
Figur 16 viser at på sporets høyre side finnes det kabelkanal mellom km 92,990 og km 
94,600. Kabelkanalen er avbrutt i km 93,254 til 93.261 av en tidligere planovergang. På 
hver side av den tidligere planovergangen er det kabelkummer.      
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Figur 16 - Målevognbilde, tatt fra km. 93,304. Retning mot sør/Galterud stasjon. Kilde: Målevognbilder, Bane NOR 

 

3.5.6 Eksterne kraftlinjer 

Elvia har en 132 kV høyspentlinje i området som går parallelt med, og sør for, jernbanen. 
Sør for Huvnes bru krysser denne 132 kV høyspentlinjen under dagens spor og går 
videre til dagens kraftverk. I tillegg finnes det også 22 kV kraftlinjer i planområdet som 
krysser under dagens spor i nærliggende område.  
 
Se nærmere detaljer om tiltaket i kapittel 5.10.  
 

 

Figur 17 - Oversikt over eksterne kraftlinjer i området. Stiplet linje gul-rød: 132 kV. Stiplet linje rød-svart: 22 kV. Kilde: Elvia  
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3.6 Ytre miljø 

3.6.1 Landskap 

Terrenget i tiltaksområdet fremstår som flatt og ligger mellom kote 140 – 150 moh. 
Landskapet preges blant annet av den store elva Glomma hvor terrenget i planområdet 
skråner svakt ned mot elvebredden. Det finnes også noen få, små bekker langs 
planområdet, som renner ut i Glomma.  

Tiltaksområdet er preget av åkerlandskap, skogområder og krattvegetasjon mot Glomma 
som vist i Figur 18. Det er flere gårdsbruk med aktiv jordbruksdrift i nærheten av 
planområdet. 

 

Figur 18 - Foto som viser typisk landskap i planområdet. Eksisterende jernbanelinje, dagens driftsveg/adkomstveg, 
fritidseiendom nord for sporet og Glomma til venstre i bildet. Bildet er tatt i stigende km-retning. Bilde tatt fra befaring 

Ved sørlige del av planområdet krysser jernbanesporet under Huvnes 
bru/Kraftverkvegen. Videre ca. 300 meter videre mot nordvest ligger Kongsvinger 
kraftverk langs Kraftverkvegen. I nordlig del av planområdet krysser jernbanesporet og 
det nye fremtidige kryssingssporet under dagens Gulli bru/E16. 
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Figur 19 - Bilde av området tatt fra Huvnes bru i stigende km-retning. Bilde fra befaring 

3.6.2 Friluftsliv og nærmiljø 

Det er ikke registrert noen friluftsområder innenfor prosjektet. 
 
Tiltaket ligger nært noen boliger ved Huvnesvegen og ved Gulli gård, samt fritidsbolig på 
gnr/bnr 35/18 som vist på Figur 20. Det er også noen nærliggende boliger sør for Huvnes 
gård som kan bli påvirket av anleggsfasen. Adkomsten til fritidseiendommen er også 
adkomst for å ta inn og ut båter på Glomma i dag. 

 

Figur 20 – Nærliggende boliger til planområdet. Kilde: norgeskart.no  
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3.6.3 Naturmangfold (naturmiljø) 

I forbindelse med teknisk detaljplan og reguleringsplan er det gjennomført en kartlegging 
av naturmangfold i planområdet (MIP-00-A-04255). Kartleggingen ble utført ved befaring 
til fots. Feltarbeidene ble utført på sensommeren, altså mot slutten av vekstsesongen og 
utenom fuglers hekkeperiode. Mangler kan derfor forekomme.  
 
Hovedtrekk i vegetasjon og flora i planområdet 
Planområdet er hovedsakelig preget av åkerlandskap tilhørende gårdene i området, 
samt bjørk, granskog og kratt. Gjengrodde kratt dominerer områdene tett på 
eksisterende jernbanespor, samt i områder mellom jordene. I disse områdene dominerer 
arter som bringebær, brennesle og bjørk. 
 
Et areal ved Gulli bru som har vært deponi, kan karakteriseres som skrotemark, med 
betydelig innslag av «ugras-arter». 
 
Naturtypelokaliteter 
Det ble ikke registrert rødlistede planter eller dyr (amfibier, reptiler, bløtdyr, fisk, fugl, 
krepsdyr, pigghuder og pattedyr) under feltarbeidene. Det ble observert et rikt insektliv 
innenfor planområdet med svært mye sommerfugl og andre insekter som bier, humle og 
blomsterfluer. Ingen av disse insektene er oppført som rødlistet. 
 
Selv om det ikke ble ikke observert rødlistede arter innenfor plan- og influensområdet 
ved kartleggingen, er det registrert noen få rødlistede arter i artskart [10]. Disse 
inkluderer hovedsakelig ulike fuglearter, som hettemåke (VU) og gulspurv (NT). Ellers 
viser Artskart registrering av edelkreps (EN) i Glomma ved planområdet. I tillegg ble en 
gaupe (EN) funnet død i år 2000 langs jernbanesporet noen hundre meter nordøst for 
planområdet. 
 
Det er kartlagt 2 naturtypelokaliteter i nærheten av planområdet [11]. Plan- og 
influensområdet strekker seg nært naturtypeområdet Nedreåsen, som er av naturtypen 
«evjer, bukter og viker». Lokaliteten er vurdert til å ha verdi C og det er nevnt i 
vurderingen [11] at lokaliteten bør overlates til fri utvikling. Lokaliteten er ikke en utvalgt 
naturtype.  
 
Ellers er det nærmeste naturtypeområdet Mellan SØ, som er registrert som deltaområde. 
Lokaliteten er vurdert til å ha verdi B, men er ikke en utvalgt naturtype. Naturtypeområdet 
blir ikke berørt av tiltaket. 
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Figur 21 - Naturtyper i nærheten av plan- og influensområdet. Rød strek anslår beliggenhet for planområdet, blå sirkel viser 
naturtypeområdet ved Mellan SØ deltaområde. Grønn sirkel viser naturtypeområdet ved Nedreåsen V evjer, bukter og viker. 
Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet 

 
Fremmede, skadelige arter 
Naturmangfoldloven og forskrift om fremmede organismer stiller krav til byggherrer for å 
unngå spredning av fremmede, skadelige arter. Innenfor planområdet er det registrert en 
rekke fremmede, skadelige arter.  
 
Det ble totalt notert 8 forskjellige fremmede arter i kategoriene SE (svært høy risiko) og 
HI (høy risiko), der de viktigste er: 

• Kjempespringfrø (SE = svært høy risiko), en stor lokalitet og 2 små  

• Hagelupin (SE), store forekomster ved planlagt riggområde, 1 annen lokalitet  

• Tromsøpalme (SE), spredt enkelte steder langs planområdet 

• Kanadagullris (SE), 2 små lokaliteter 

• Rødhyll (SE) spredt over hele planområdet  

• Hekkspirea (HI = høy risiko), 2 lokaliteter med middels størrelse 

• Prydstrandvindel (HI), 1 liten lokalitet 
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Figur 22  Registrerte forekomster av fremmede skadelige arter i planområdet. Kilde: MIP-00-A-04255 

 

3.6.4 Kulturarv 

Det ligger fire automatisk fredete kulturminner innenfor plangrensen som 
fylkeskommunen registrerte i 2004 i forbindelse med en annen reguleringssak. De fire 
kulturminnene ligger ved Nedre Gulli, tett inntil eksisterende jernbanespor. Dette er to 
kokegroper (ID 115437 og ID 115438) og to kullstrukturer (ID 115435 og ID 115436). Det 
er også registrert en lokalitet som har høy verdi, like utenfor planområdet (bosetnings- og 
aktivitetsområde, ID 115433).  
 
Det er registrert en eldre mur/flomvern ved Gulli bru på utsiden av eksisterende 
jernbanespor. 
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Figur 23 Oversikt over registrerte kulturminner i området. Kilde: Askeladden.ra.no 

 

3.6.5 Naturressurser 

Av naturressurser innenfor tiltaksområdet er det fulldyrka mark, bjørk- og granskog, samt 
Glomma som kraftførende vassdrag. Skogressursene er av middels til høy bonitet.  
Eventuelle grunnvannsbrønner skal kartlegges nærmere i området i neste fase.  
 

3.6.6 Forurenset grunn 

Forurensningspotensialet innenfor planområdet er i all hovedsak knyttet til eksisterende 
jernbanespor og veier, samt eksisterende gårdsbruk (mulige oljetanker, forurensning fra 
gårdsmaskiner, kjemikalie- og avfallshåndtering mm.). Det er ingenting som tyder på at 
det har vært drevet forurensende virksomhet. 
 
I Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase er det ikke registrert lokaliteter med 
grunnforurensning, eller lokaliteter med mistanke om grunnforurensning [12].  
 
Undersøkelsen viser at massene innenfor planområdet er av tilstandsklasse 1 og ikke 
overstiger normverdier, noe som oppfyller Miljødirektoratets krav til arealbruken «Industri 
og trafikkareal». Det vurderes derfor unødvendig med ytterligere undersøkelser av 
grunnforurensning innenfor planområdet. 
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4 TEKNISKE KRAV (DESIGNBASIS)  

I dette kapittelet er tekniske krav listet opp fordelt på fag. For nærmere beskrivelse av 
kravgrunnlaget i prosjektet, se rapport om kravgrunnlag (MIP-00-Q-02498). Rapporten 
inneholder en oversikt om kravgrunnlaget for vurdering og styring av sikkerhet og kvalitet 
i prosjektet. Dokumentet har til hensikt å gi en oversikt over lover, forskrifter, normer, 
standarder, spesifikasjoner og regelverk som er relevant for prosjektet, slik at alle krav 
og retningslinjer er kjent. Ut ifra rapporten kan det ses hvilke lover, forskrifter, normer, 
standarder, spesifikasjoner og regelverk som er kommet til anvendelse innen de ulike 
fagene. 
 

4.1 Sporgeometri 

Teknisk regelverk sitt kapittel om overbygning JD 530 gir krav til sporgeometrien. [4] 
Dette gjelder horisontal- og vertikalgeometri, utforming og plassering av sporveksler mm. 
 

4.2 Overbygning 

4.2.1 Jernbane  

Teknisk regelverk sitt kapittel om overbygning JD 530 gir krav til valg av 
overbygningsklasser, ballastprofiler og sporkonstruksjoner (slik som skinner, sviller og 
befestigelse). Krav til sporavstand i teknisk regelverk er gitt i teknisk regelverk kapittel 
om overbygning JD 530 kapittel 5 avsnitt 6.1 sporavstand på linje.  
 

4.3 Underbygning  

4.3.1 Jernbane  

Teknisk regelverk sitt kapittel om underbygning JD 520 gir føringer og krav til 
normalprofiler og minste tverrsnitt. Kapitlet tar også for seg oppbygning av 
frostsikringslag og forsterkingslag, samt utforming av sporet i fylling og skjæring. [4] 
 

4.3.2 Veger 

For dimensjonering av overbygning og underbygning for veger gjelder Statens 
vegvesens håndbok N100 fra 2019, N200 fra 2018. [13] 
 
Frostmengde: www.vegvesen.no/kart/visning/frostsonekart   
Årsmiddeltemperatur: www.vegvesen.no/kart/visning/arsmiddeltemperatur   
 
Driftsveger for landbruk og driftsveg for Bane NOR fram til veksler etableres som 4 meter 
grusveg i henhold til Veiklasse 3 – Landbruksbilvei. Avstand mellom spor og driftsveg 
skal være iht. Bane NOR sitt tekniske regelverk.  
 

4.3.3 Konstruksjon  

Konstruksjoner skal prosjekteres iht. Bane NOR sitt tekniske regelverk JD525, JD522 og 
Statens vegvesens håndbok N400 – Bruprosjektering 2015, samt Eurokode NS-EN 
1990-1999+NA. Se også fagrapport konstruksjon MIP-00-A-03129. [13] [4] 
 

http://www.vegvesen.no/kart/visning/frostsonekart
http://www.vegvesen.no/kart/visning/arsmiddeltemperatur


Dokumentnummer: MIP-00-A-03109 Dato:  09.07.2020 
900071 – Kongsvingerbanen (Lillestrøm)-Kongsvinger, Galterud kryssingsspor Revisjon: 04A 
Teknisk dokument – Teknisk detaljplan rapport Side: 46 av 120 

 

 

4.3.4 Overvann og drenering  

Overvann og drenering skal dimensjoneres iht. Bane NOR sitt tekniske regelverk  
JD520 prosjektering og bygging avsnitt 11 Drenering og JD 522 drift og vedlikehold 
avsnitt 7 drenering, samt Statens vegvesen håndbok N200 med de regnintensiteter etc. 
som er angitt der. [13] [4] 
 

4.4 Elektrotekniske anlegg 

4.4.1 KL-anlegg 

Det vil i prosjektet være en grenseflate mellom eksisterende KL-anlegg, signalanlegg og 
nytt KL-anlegg. For prosjektering av KL-anlegget må det prosjekteres og bygges i 
henhold til «Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg (FEF)». Bane NORs Tekniske 
regelverk, JD 540 (KL – prosjektering) og JD 541 (KL – Bygging), og «Elektriske 
jernbaneinstallasjoner» NEK 900.  
 
Prosjektering og bygging av jordingsanlegg gjøres i henhold til Teknisk regelverk JD 510 
(felles elektro – prosjektering og bygging) og NEK 900. [4] 
 

4.4.2 Lavspenningsanlegg 

All lavspenning langs jernbanen skal prosjekteres etter NEK 900 og NEK 400, samt 
Bane NORs Tekniske regelverk JD 510 (felles elektro – prosjektering og bygging), JD 
543 (lavspenning - prosjektering), JD 544 (lavspenning - bygging) og JD 545 
(lavspenning - vedlikehold) samt Bane NORs prosjekteringsveileder. [4] [14] 
 
Prosjektering av og arbeider med lavspenning avklares opp mot netteier.  
 

4.4.3 Teleanlegg 

Tele skal prosjekteres etter Bane NORs Tekniske regelverk, JD 560 (tele - prosjektering 
og bygging), JD 510 (felles elektro – prosjektering og bygging) og JD 562 (tele - 
vedlikehold). [4] 
 

4.4.4 Signalanlegg 

For signalanlegg gjelder Bane NORs Tekniske regelverk, Bok 550 (signalprosjektering), 
Bok 551 (signalbygging), Bok 552 (signal - vedlikehold) og Bok 553 (signal - kontroll). 
 

4.4.5 Føringsveier  

For føringsveier gjelder Bane NORs Tekniske regelverk, JD 510 (Felles elektro) og regler 
i FEL.  
 

4.5 Grunnforhold 

Grunnundersøkelser skal planlegges og utføres iht. Bane NOR sitt tekniske regelverk [4] 
JD520, JD522, Statens vegvesen håndbok N200 Vegbygging av 2018 og V220 
Geoteknikk i vegbygging av 2010 [13], samt Eurokode 0 og Eurokode 7. 
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5 BESKRIVELSE AV TILTAKET  

5.1 Undersøkelser 

5.1.1 Kart og oppmåling 

NIRAS har, i samarbeid med Scan Survey, målt inn spor og jernbanetekniske objekter 
langs spor. Blant annet kabelkanal, kabelkum, signalobjekter o.l. Det er også målt inn 
terrengmodell for prosjekteringsformål som er generert fra mobile mapping og 
flyskanning. Målinger av spor og detaljer er utført samtidig med fastmerkemålinger. 
Innmålinger er utført i løpet av høsten 2019. For nærmere detaljer om innmålinger, se 
rapport om innmåling og terrengmodell (MIP-00-A-40561) og innmåling av fastmerkenett 
(MIP-00-A-03698).  
 
Øvrig kartgrunnlag (kartgrunnlag, matrikkeldata og høydedata) er fra august 2019, mens 
ortofoto er fra desember 2019. 
 
Koordinatsystemet som brukes i prosjektet er EUREF89 NTM Sone 11. 
 

5.1.2 Geotekniske undersøkelser  

Det er i oppstart av teknisk detaljplan, i august 2019, utført grunnundersøkelser. 
Resultater av disse grunnundersøkelsene er presentert i datarapport (MIP-00-A-03068). 
Det henvises til datarapport (MIP-00-A-00040) revisjon 04A for resultater av tidligere 
utførte grunnundersøkelser i tidligere faser.  
 
Det ble utført følgende undersøkelser i detaljplan: 

• Det ble utført 24 totalsonderinger i 24 borpunkt for å kartlegge grunnens relative 
fasthet, eventuelle laggrenser og dybde til berg 

• Installasjon av en elektrisk poretrykksmåler. Poretrykksmålere brukes for å måle 
poretrykket i grunnen. 

• Prøver i 8 borpunkt, i dybder mellom 0,5 til 6,6 meter 
 
På nordøstsiden av undersøkelsesområdet varierer bergdybden mellom ca. 1,7 og 6,8 
meters dybde. Løsmassene består av faste masser, sand og grus.  
 
På sørvestsiden av undersøkelsesområdet varierer bergdybden mellom ca. 7,0 og 13,0 
meters dybde. Løsmassene over berg består av siltig sand og sandig eller leirig silt over 
et lag av varierende tykkelse som består av faste masser/morene.  
 
Det er ikke registrert sensitive masser i prosjektområdet. 
 
Det har blitt installert en poretrykksmåler i borpunkt 2023. Poretrykksmåleren logger 
kontinuerlig grunnvannstanden og pr. nå finnes data for perioden 23-08-2019 til 30-03-
2020. Grunnvannstanden har i denne perioden ligget på ca. 2,5 meter under terreng.  
Piezometeret viser vannstand omtrent i nivå med Glomma (kote +141,0). Det er på 
nåværende tidspunkt enda uvisst om vannstanden i borpunkt 2023 i hovedsak varierer 
med vannstanden i Glomma (vannstanden går ned i flomsituasjon) eller i hovedsak 
varierer med nedbørsmengden (vannstanden går opp når det er snøsmelting). 
Poretrykksmåleren avleses og oppdateres kontinuerlig i løpet av prosjektet. Det må 
forventes en variasjon i grunnvannstanden fra år til år. Måledata er gjengitt i Figur 24. 
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Figur 24 – Registrert grunnvannstand i forhold til terreng i prosjektområdet registrert fra poretrykksmåling. Kilde: MIP-00-A-
03068 

 

Piezometeret i borpunkt 206 ble satt i forbindelse med hovedplanfasen og har logget 
data siden 26-03-2018, se Figur 25. Piezometeret i borpunkt 206 viser høyeste 
vannstand (nær ved terreng i kote +143,0) når snøen forsvinner i april/mai. 

 

 

Figur 25 - Målt stigehøyde relativt til terrengnivå (m) i borpunkt 206 forutsatt hydrostatisk trykkfordeling. Piezometer er sist avlest 
30-03-2020. Kilde: MIP-00-A-03068 

 
For mer detaljer, se rapport om grunnundersøkelser (MIP-00-A-03068)  
Geotekniske vurderinger gjort i prosjektet er oppsummert i kapittel 5.4.7 og for fyllingen i 
Glomma, se kapittel 5.2.2. 



Dokumentnummer: MIP-00-A-03109 Dato:  09.07.2020 
900071 – Kongsvingerbanen (Lillestrøm)-Kongsvinger, Galterud kryssingsspor Revisjon: 04A 
Teknisk dokument – Teknisk detaljplan rapport Side: 49 av 120 

 

 

 

5.1.3 Miljøtekniske undersøkelser 

Det ble tatt 13 miljøprøver i planområdet til det nye kryssingssporet og alle prøvepunkter 
hadde gjennomgående rene jordmasser (tilstandsklasse 1). Den orienterende 
miljøtekniske grunnundersøkelsen viser derfor at det undersøkte området etter all 
sannsynlighet har gjennomgående rene masser. Det vurderes derfor unødvendig med 
ytterligere undersøkelser med tanke på grunnforurensning innenfor planområdet.  
 
Resultater er oppsummert i kapittel 3.6.6. 
Konsekvenser/tiltak i anleggsperioden er beskrevet i kapittel 5.11.6. 
 

5.1.4 Vegetasjonskartlegging 

Det er gjennomført kartlegging av vegetasjonen, inkludert rødlistearter og fremmede 
skadelige arter, som en del av arbeidet med detaljplan. Kartleggingen ble gjennomført av 
NIRAS på sensommeren, og resultatene er beskrevet i Fagrapport om kartlegging av 
biologisk mangfold og fremmede arter (MIP-00-A-04255).  
 
Resultater er oppsummert i kapittel 3.6.3. 
 
Det er avklart med fylkesmannen at det ikke er nødvendig å kartlegge naturmangfold ved 
fyllingen i Glomma. 
 

5.1.5 Sedimentundersøkelser 

Tiltaket anses som mellomstort tiltak i vassdrag og det er derfor utført 
sedimentundersøkelser i slutten av april 2020. I tillegg er det utført supplerende prøver i 
samme område for å samle informasjon om det øvre løse lag for at det bedre kan 
vurderes om massefortrengning er mulig. Resultatene av sedimentundersøkelsene 
finnes i en egen fagrapport for sedimentundersøkelser (MIP-00-A-03108).  
 
Sedimentundersøkelsen viser at det undersøkte tiltaksområdet domineres av masser 
med god økologisk tilstand, men at det finnes masser med moderat økologisk tilstand på 
1 av 5 punkter (punkt S5). Dette er punktet som ligger nærmest bebyggelse/gårdsbruk. 
Det er derimot ikke registrert høyere konsentrasjoner enn at sedimentene utgjør en 
akseptabel risiko og «friskmeldes» etter risikovurdering iht. Miljødirektoratets veileder M-
409 (Trinn 1). På bakgrunn av dette vurderes også tiltaksområdet til å oppnå miljømålet 
om god økologisk og kjemisk tilstand.  
 
For å minimere mulig risiko for spredning og påvirkning på vassdraget anbefales det 
gjennomføre avbøtende tiltak under anleggsfasen. Dette innebærer blant annet bruk av 
siltgardin rundt hele tiltaksområdet, samt at det benyttes rene og egnede masser i 
utfyllingen. Anleggsarbeidet bør heller ikke foregå i gyteperioden, og etter endt 
anleggsfase bør det etablerer ny vegetasjonen mot Glomma.  
 
Basert på resultatene fra sedimentundersøkelsen, risikovurderingen og anbefalte 
avbøtende tiltak, anses tiltaket som et tiltak med lav risiko for betydelig påvirkning på 
vassdraget. 
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5.1.6 Gjenstående undersøkelser 

Følgende gjenstående undersøkelser må gjøres i neste fase av prosjektet: 
1) Det må utføres supplerende grunnundersøkelser i byggeplanfasen på 

strekningen der sporet går parallelt med Glomma (rundt km. 93.800 - km. 
94.100). De supplerende undersøkelser skal verifisere oppbyggingen til 
eksisterende spor samt verifisere at eksisterende sikring ut i Glomma består 
av sprengstein. Undersøkelsene kan eksempelvis utføres med boring av 
totalsondering fra spor.  

2) Det må gjøres supplerende grunnundersøkelser i området hvor kranen for 
innløft av kulvertelementer settes opp. Dette for å sikre mot utilsiktede 
hendelser.  

3) Det bør vurderes om det tas 2-3 ekstra borepunkter i området helt i nord for å 
få en bedre kontroll på bergets beliggenhet. Det vurderes ikke som kritisk, 
men det kan være lurt å ha mer kontroll på fjellflaten dersom det velges 
totalentreprise som gjennomføringsform.  

4) Det er forutsatt at teknisk hus kan direkte fundamenteres. Det er ikke tatt 
veldig mange boringer i dette området, og det tilrådes at det evt. gjøres enkle 
sonderinger i området og tas ut en prøve ifm. utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag for neste fasen (totalentreprise eller vanlig 
utførelsesentreprise). 

5) Det må utføres avlesning av piezometeret (poretrykksmåler) i punkt 2023 og 
punkt 206, slik at man får en periode på mer enn ett år før prosjektet utføres.  

6) Det er ikke tatt ut miljøprøver fra dagens riggområde. Under befaring i 
forbindelse med kartlegging av naturmangfold ble det observert tilkjørte 
masser i eksisterende riggområdet ved E16, og noen antydninger til avfall. 
Tatt i betraktning at dette området også har blitt brukt som riggområde ved 
bygging av Gulli bru og E16, er det å forvente at forurensningsspill fra 
anleggsmaskiner kan ha forekommet. Det anbefales derfor å utføre egne 
orienterende undersøkelser for valgte riggområder for å forsikre seg om 
tilstanden på området før arbeider igangsettes. 

 

5.2 Tiltak i vassdrag 

Ved etablering av nytt kryssingsspor er det behov for en fylling langs eksisterende spor, 
der en del av fyllingen vil være i Glomma (markert med turkis farge i bildet under). 
Fyllingen etableres som en motfylling for å sikre stabiliteten til det nye sporet og mot-
fyllingen vil bli brukt som en anleggsveg ved etablering av nytt kryssingsspor. Etter 
avsluttet anleggsfase vil flaten på toppen av motfyllingen bli tilpasset terrenget omkring 
og det etableres ny vegetasjon mot Glomma.  
 
Avstand mellom eksisterende spor og nytt kryssingsspor er redusert fra 5,5 til 5,0 meter 
både for å øke avstand mellom nytt spor og landkar til dagens Huvnes bru, samt for å 
redusere fyllingen, og dermed inngrepet, i Glomma. 
 
Fyllingen i Glomma strekker seg ca. 400 meter langs elvebredden og er gjennomsnittlig 
6,5 meter bred ut i vassdraget, se Figur 26 og Figur 27.Skråningen fra topp til bunn har 
en helning på 1:2 som vist i Figur 28.  
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Figur 26  Oversiktsfoto som viser strekning for utfylling i Glomma med turkis farge. Kilde: utsnitt av modell, NIRAS 

 

Figur 27 Utsnitt av samme oversiktsfoto som i forrige figur. Kilde: utsnitt av modell, NIRAS 
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Figur 28 - Tverrsnitt av fylling og nytt kryssingsspor. Kilde: MIP-00-F-00211 

 
Følgende fagutredninger i detaljplan belyser forhold ved utfyllingen i Glomma:  

• Utredning av konsekvenser for flom og nedslagsfelt (MIP-00-A-03316) 

• Geotekniske vurderinger av områdestabilitet (MIP-00-A-03069) 

• Beskrivelse av anleggsfasen og avbøtende tiltak for å unngå skade i området 
(MIP-00-A-03317 og MIP-00-A-03320) 

• Resultater fra utførte sedimentundersøkelser i Glomma (MIP-00-A-03108) 
 

5.2.1 Hydrologiske vurderinger 

Kryssingssporet anlegges på nordsiden av dagens spor, ut mot Glomma. Sporet vil 
etableres delvis ut i Glommas flomsone og kan gi en marginal innsnevring av Glommas 
tverrsnitt, som vist i Figur 29 og Figur 30.Etter at Kongsvinger kraftverk ble etablert i 
1975, økte vannstanden og arealet ble dermed liggende under vann. Derfor er elven 
grunn i området fyllingen etableres og fyllingen vil etter alt å dømme ikke ha merkbare 
effekter på hverken vannstand eller vannhastighet. Figur 29 viser et tverrsnitt av 
anleggsveg langs spor/fylling i Glomma. Glomma er totalt ca. 390 m bred ved fyllingen, 
og her vises litt under halvparten av Glomma.  
 
 
 



Dokumentnummer: MIP-00-A-03109 Dato:  09.07.2020 
900071 – Kongsvingerbanen (Lillestrøm)-Kongsvinger, Galterud kryssingsspor Revisjon: 04A 
Teknisk dokument – Teknisk detaljplan rapport Side: 53 av 120 

 

 

 

Figur 29 - Illustrasjon av planlagt fylling i Glomma, som viser tverrsnitt A-A av fylling under og over vannstand. Total bredde på 
Glomma på denne strekningen er rundt 390 meter. Kilde: NIRAS 
 

 

Figur 30 - Fylling i Glomma - plassering av tverrsnitt A-A. Kilde: NIRAS 

 
For nærmere beskrivelse av flomvurderinger og overvannshåndtering for tiltaket, se 
under kapittel 5.4.2. 
 

5.2.2 Geotekniske vurderinger 

Det forventes at bunnen i Glomma består av et lag, ca. 1 m, med fin siltig eller organiske 
masser og at masser under består av bedre kvalitet (morene). Ved utfylling kan man da 
trenge vekk det øverste laget slik at fyllingen ligger stabilt. Fyllingen vil bestå av 
sprengstein, og skal være av god kvalitet. En del av fyllingen vil ligge over vannivå og 
noe under vannivå.  
 
For å vurdere stabiliteten til den planlagte fyllingen er det tatt ut flere tverrprofiler langs 
fyllingen, der det er gjort stabilitetsberegninger i ulike faser som: 

1. Dagens situasjon med utgangspunkt i spor i drift, innmålt geometri samt antatte 
laggrenser og styrkeparametere. 

2. Etablering av anleggsveg langs eksisterende spor på kanten av Glomma. 
Overside av anleggsveg lik planum for nytt kryssingsspor. Kant av anleggsveg 
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etablert med skråningshelning 1:2. Oppbygging av sprengstein. Utstrekning av 
anleggsveg lik 5 m målt horisontalt fra kjerne til nytt kryssingsspor. 

3. Utgraving i eksisterende spor for å skape plass for etablering av underbygning for 
nytt kryssingsspor. Utgraving med skråningshelning 1:1. 

4. Etablering av nytt kryssingsspor. Dette inndeles i flere underfaser slik det fremgår 
presist hvor mye underbygning til det nye kryssingssporet som må bygges opp 
innen eksisterende spor igjen kan tas i drift. 

 
Figur 31 under viser et av disse tverrprofilene med forslag til geometri for anleggsveg og 
utgravingsprofil samt geometri for eksisterende spor og nytt kryssingsspor, 
totalsonderingsprofiler og forventet laggrenser. 
 

 

Figur 31 - Eksempel på utført stabilitetsberegning for utfylling i Glomma. Skissen viser grunnforhold, anleggsveg på motfylling 
(rød strek), nytt og eksisterende jernbanespor (grå strek). Kilde: MIP-00-A-03069 

 
Det er beregnet på sikkerhetsfaktoren for en rekke ulike stabilistesberegninger med 
varierende geometri, last og vannstand. Det nye kryssingssporet og fyllingen skal være 
stabilt i de ulike fasene som er vurdert.  
 

For nærmere beskrivelse av geotekniske vurderinger for tiltaket, se under kapittel 5.4.7. 
 

5.2.3 Miljøtekniske vurderinger 

Mudring og dumping krever tillatelse fra både forurensningsmyndigheten (fylkesmannen) 
og fra havne- og farvannsmyndighet (NVE) etter kapittel 22 i Forskrift om begrensning av 
forurensning (Forurensningsforskriften). Ved utfylling i vassdrag må det også gis tillatelse 
etter Forurensningsloven § 11. NVE skal vurdere søknad etter Lov om vassdrag og 
grunnvann (vannressursloven av 24.11.00).  
 
Ved utfylling i sjø, vassdrag og innsjøer skal en forholde seg til Miljødirektoratets veileder 
M-350 når en ser til hvordan saksgangen i en slik søknadsprosess skal foregå, samt 
hvilke undersøkelser og utredninger det stilles krav om at søknaden skal inneholde. 
Fyllingstiltaket i dette prosjekt anses som et mellomstort tiltak.  
 
Følgende er dermed besluttet at må undersøkes nærmere iht. tiltaket i vassdrag ift. miljø:  

- Kravet skal holdes om at det er behov for å utføre sediment undersøkelser, se 
nærmere i kapittel 5.1.5. 

- Det er ikke nødvendig å kartlegge naturmangfold ved fyllingen i Glomma  
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Det er avklart med fylkesmannen Innlandet at tiltak i vassdrag behandles som en del av 
reguleringsplanen og det kreves derfor ikke særskilt søknad for dette tiltaket.  
 
Fylkesmannen har informert om at det forventes å være gyteområder for aure nedstrøms 
tiltaket. Graving/utfylling i vannkanten som kan medføre transport av finstoff nedover 
vassdraget bør legges til perioden 15. juni - 15. september, da det i denne perioden ikke 
er rogn eller plommesekkyngel i elvegrusen. Tilslamming bør uansett begrenses 
gjennom bruk av siltgardin. Dette er tiltak som vil beskrives i Miljøoppfølgingsplanen og i 
kontrakt med entreprenør. 
 
Fyllingen ut mot Glomma landskapstilpasses ift. dagens situasjon med vegetasjon for at 
tiltaket anses minst mulig som et inngrep i område. 
 
I tillegg bør det unngås at harde partikler havner i vannkraftverket ved etablering av 
fylling i Glomma, da det vil skade turbinene i vannkraftverket.  
 
Det er dermed viktig at avbøtende tiltak til anleggsfasen beskrives godt for å unngå 
skade/forurensning av området/elven. 
 

5.3 Overbygning  

Det etableres et nytt kryssingsspor (spor 2) parallelt med eksisterende hovedspor (spor 
1) fra km 93,007 til km 94,587 sporveksel stokkskinneskjøt – sporveksel stokkskinneskjøt 
på venstre side av hovedsporet. Sporlengde i spor 2 fra middelsmerke til middelsmerke 
er 1 409 m. Hovedspor og nytt kryssingsspor plasseres med en avstand mellom senter 
spor på 5 m 
 
Dimensjonerende hastighet i avvik med DATC blir 70 km/t gjennom vekslene. Når det 
Kongsvingerbanen oppgraderes med ERTMS vil det være mulig å øke denne 
hastigheten til 80 km/t.  
 

 

Figur 32 - Plantegning tatt fra tegningene MIP-00-C-00338 og MIP-00-C-00339 

 
Tidligere var avstand fra senter spor 1 til senter spor 2 satt til å være 5,5 m, men det er 
snevret inn til 5,0 m langs hele strekningen grunnet manglende avstand til landkar på 
dagens Huvnes bru. Avstand fra senterlinje for nytt kryssingsspor til landkar blir derfor 
mindre enn teknisk regelverk sitt krav på 4,0 meter og dette krever en 
dispensasjonssøknad. Det er i detaljplan utarbeidet en risikorapport (MIP-00-Q-01929) 
som har dannet grunnlaget for dispensasjonssøknaden, og søknaden er innvilget. Se 
nærmere beskrivelse i kapittel 10.5. 
 

Det er prosjektert to nye sporveksler og begge er av typen 1:14 R760. Sporvekslene har 

skinneprofil 54E3 og etableres med betongsviller jf. Bane NOR sin standard tegning Sk 

3350. Ved sporvekslene byttes overbygning på hovedspor på en strekning på ca. 50 m. 

Overgangen fra dagens 49 kg sviller i hovedspor til de nye sporvekslene sveises med 

spesielle sveisformer iht. gjeldende krav.  
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Sporvekslene er prosjektert med faste skinnekryss av manganstål. Dersom 

vibrasjonsmålinger i neste fase konkluderer med at området er vibrasjonsfølsomt, da bør 

det vurderes ulike tiltak som må til for å minimere vibrasjoner i boligene, men samtidig 

også minske støyen fra selve vekselen. Det kan da vurderes som eksempel: 

- Sporveksler med bevegelig krysspiss 

- Ballastmatter under sporvekselen  

- Endrede driftsrutiner inkl. smøring, skinneslipning, etc. 

  

Overbygningen til det nye kryssingssporet skal være iht. krav i Teknisk regelverk [4].  
Det anvendes standard ballastprofil der ballasttykkelsen fra SOK laveste skinne og ned 
til underkant nedre ballastlag er 700 mm, noe som er i overenstemmelse med valg av 
skinneprofil 54E1.  
 
Dagens spor har overhøyde i horisontalradien på R = 1066 m. Overhøyden er her 
planlagt med h = 85 mm jf. teknisk regelverk. Videre er det nye sporet uten overhøyde på 
grunn av lav hastighet.  
 
Det lagt til grunn sporgeometri fra løfteskjema til hovedsporet. Nytt kryssingsspor følger 

plassering av hovedsporet i terrenget. 

 

Ved utarbeidelse av horisontalgeometri til nytt kryssingsspor er det benyttet 
dimensjonerende parametere for nye baner og linjeomlegginger, gitt i Teknisk regelverk. 
Prosjekterte stigninger/ fall for nytt kryssingsspor tilfredsstiller krav til største stigning/ fall 
gitt i Teknisk regelverk. [4]  
 
For sporplantegninger med beskrivelse av horisontal- og vertikalgeometri til 
kryssingssporet, se tegning MIP-00-C-00338, MIP-00-C-00339 og MIP-00-C-00340.   
 
For tilsvarende tegninger for hovedsporet, se tegning MIP-00-C-00341, MIP-00-C-00418 
og MIP-00-C-00419. 
 
Ved Galterud stasjon rives sporveksel 1 og sporveksel 2 i hovedsporet, der dagens 
sporveksler i hovedsporet erstattes med nye skinner. Skinne og overbygning til dagens 
kryssingsspor (spor 2), dagens buttspor (spor 3) og sporveksel 3 ved Galterud stasjon 
fjernes i sin helhet. 
 

5.4 Underbygning  

5.4.1 Banelegemet 

Basert på de geotekniske grunnundersøkelsene som er gjennomført (MIP-00-A-03068) 

er det vurdert at underbygningen til hovedsporet i de områdene hvor de to nye 

sporvekslene skal legges inn, ikke trenger å bli byttet ut.  

 
Underbygningen til det nye kryssingssporet er dimensjonert iht. Bane NOR sitt tekniske 
regelverk, og nærmere beskrevet i rapport om underbygning (MIP-00-A-05100). 
Lagtykkelsen for forsterknings- og frostsikringslaget for det nye kryssingssporet kan 
reduseres til 80 % av lagtykkelsen for dimensjonering hovedspor.  
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Dette gir følgende tykkelser for frostsikrings- og forsterkningslag for kryssingssporet og 
området rundt sporvekslene, etter at frostsikringen er redusert med 20%:  
 

 

Figur 33 - Tykkelse på frostsikring- og forsterkningslag for nytt kryssingsspor. Kilde: MIP-00-A-05100 

 
Det kan ut ifra dimensjoneringen konkluderes at underbygningen til spor bygges opp 
med grusmateriale basert på synspunktet om å redusere behovet for utgravning siden 
det er ønskelig med drift i hovedsporet samtidig med at nytt kryssingsspor etableres. Det 
er i teknisk detaljplan vurdert at prisen pr. m3 vil være tilnærmet likt for grus- og 
sprengsteinsmateriale, siden begge materialene må kjøpes i nærliggende uttak/pukkverk 
da det ikke er noe materialer tilgjengelige i selve prosjektet. Dette vil bety at en løsning 
med grus i underbygningen vil være mer kostnadseffektiv siden det skal brukes vesentlig 
færre mengder og samtidig også vil være behov for mindre utgraving og bortkjøring av 
eksisterende masser/leire.   
 
Det forventes at det graves ut med en helning på 1:1 opp mot hovedspor med 
seksjonsvis utgraving for å kunne opprettholde trafikk på banen under etablering av 
underbygning til nytt spor (MIP-00-A-03069). 
 
Gjenbruk av masser i eksisterende masser som graves bort er vurdert til å ikke være 
aktuelt til nytt frostsikrings-/ forsterkningslag. 
 

5.4.2 Flom, overvannshåndtering og VA 

5.4.2.1 Flom  

Det er gjort vurderinger av 10-års flom og 200-årsflom basert på tidligere 
flomvurderinger, og konklusjonen er at tiltaket ikke vil medføre endringer av dagens 
flomsoner. 
 
For dammen til Kongsvinger kraftverk gjelder følgende, fakta fra Hafslund E-CO: 

- Høyeste regulerte vannstand (HRV): + 141,25 moh. (Se Figur 34) 
- Laveste regulerte vannstand (LRV): + 140,00 moh. 

 
Hafslund E-CO som driver kraftverket har opplyst at regulert vannstand ligger på 141,23 
moh. store deler av året, kun med unntak av flomperioder der nivået i dammen må 
senkes. Når vannføringen i Glomma er stor, større enn 1500 m3/s følger Glomma sitt 
naturlige flomløp på Siva (oppdemmet del av Glomma) og da er nivået ved dammen 
140,00 moh. Vannstanden hvor kryssingssporet anlegges er det samme som for Dam 
Kongsvinger. 
 
Figur 34 viser vannstanden på overvannet ved Kongsvinger kraftverk for hvert av årene i 
perioden 2012-2019. 
 

Kryssingsspor

 [mm]

Forsterkningslag 700 Grus

Frostsikrignslag 640 Grus

Totalt 1340 -

Lag Materiale
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Figur 34 - Vannstanden på overvannet ved Kongsvinger kraftverk for hvert av årene i perioden 2012-2019. Kilde: Hafslund E-
CO. 

 
Der sporet etableres delvis ut i Glommas flomsone gir vannlinjeberegning for 200-års 
flom i Glomma + 141,24 moh., og høyeste regulerte vannstand + 141,25 moh. Det er 
reguleringen av dammen som har størst innvirkning på vannstanden og dermed 
utbygging av kryssingsspor iht. 200-års flom i Glomma. I plantegning MIP-00-H-00107 
vises 10-års flom, og i plantegning MIP-00-H-00108 vises 200-års flom i Glomma. 
 
Den nordligste delen av prosjektet er innenfor aktsomhetssonen ift. 200-års flom, men 
vurderes som ikke kritisk da det nye kryssingssporet vil gå på en fylling i dette området. 
For delen av jernbanesporet som ligger innenfor aktsomhetsområdet for 200-års flom vil 
ikke byggingen påvirke flomvannstanden i Glomma. I tillegg vil adkomstvegen til 
sporveksel 2 ligge på motsatt side av sporet ift. Glomma, som gjør at den ikke vil bli 
påvirket av en 200-års flom.  
 

5.4.2.2 Overvannshåndtering  

Det er utredet detaljer for å ivareta håndtering av overvann og drenering når tiltaket er 
etablert, samt tatt en vurdering av eksisterende stikkrenner. Det er tre eksisterende 
stikkrenner i prosjektområdet. Det er foreslått tiltak til nye dimensjoner og fall ift. 
eksisterende stikkrenner med hensyn til beregnede vannmengder for nedbørsfelt og flom 
basert på fagrapport Hydrologi (MIP-00-A-02286). Det er tatt hensyn til at flom i Glomma 
kan inntreffe på samme tid som flom i nedbørsfeltene. Foreslått tiltak på eksisterende 
stikkrenner kan ses i Tabell 4. Fall på foreslått stikkrenner antas til minimum 5 ‰. 
 

Tabell 4 - Foreslått tiltak på stikkrenner 

Km Nedbørsfelt Q 200 inkl. 20%klimafaktor (m3/s) Ny Dimensjon (mm) 

94.0439 E 2.17 1200 Erstatter eksisterende 

94.3416 F 3.16 1200 Tilleggsstikkrenne 

94.575 G 3.64 1000 Tilleggsstikkrenne 
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Videre baserer drenering og overvannshåndteringen for nytt kryssingsspor seg på åpne 
linjegrøfter for infiltrasjon eller videre transport til stikkrenne med utløp til Glomma. Ny 
bane og omkringliggende terreng har en slik utforming at det hovedsakelig kun kommer 
overvann fra arealet som jernbanen dekker. Det blir derfor begrenset mengde vann som 
kommer i tilhørende linjegrøfter. System for drenering og overvann er designet iht. Bane 
NOR`s Tekniske regelverk for åpen linjegrøft. 
 
Overvann fra planlagt drifts-/adkomstvei til teknisk hus renner mot omkringliggende 
terreng og jernbanegrøften mellom vegen og det nye kryssingssporet. Veien påvirkes 
ikke av 200-års flom i Glomma. 
 
Overvann fra planlagt adkomstvei til sporveksel 2 renner mot jernbanegrøften mellom 
vegen og det eksisterende sporet. Veien påvirkes ikke av 200-års flom i Glomma. 
 

5.4.2.3 VA-anlegg 

Utbyggingen av bane krysser i dag ingen eksisterende vann og avløpsledninger som 
ligger i prosjektområdet, og omlegging av eksisterende VA-ledninger er derfor ikke 
nødvendig. 
 

5.4.3 Konstruksjon – kulvert 

5.4.3.1 Generelt 

Det skal etableres en ny undergang under Fv. 1954 (tidligere hadde vegen betegnelsen 

Fv. 298) for driftsvegen som i dag krysser Fv. 1954 parallelt med jernbanen under 

Huvnes bru ved km 93,368. Når det etableres et nytt kryssingsspor på venstresiden av 

eksisterende spor er det ikke lenger plass til denne driftsvegen. Vegen benyttes i dag for 

drift av landbruksareal, adkomst til fritidseiendom samt for tilkomst til Glomma med båter 

for inspeksjon av dammen.  

 

Undergangen planlegges plassert i vegfyllingen ca. 40 meter fra dagens kryssing. For å 

redusere anleggsperioden og stengeperioden for Fv. 1954 benyttes prefabrikkerte 

betongelementer. Det er valgt å benytte Statens vegvesen sine standardiserte 

kulvertelementer. I tillegg lages vingemurene også i prefabrikkert betong. Kantdragere og 

kobling mellom kulvertelementer og første vingemurselement plasstøpes.  

 

Undergangen har en lengde på 8,5 meter. Innvendig bredde i kulverten er 5,0 m og fri 

høyde ca. 4,8 meter. Fri bredde mellom kantdragere for Fv. 1954 er 7,5 meter. 

Vingemurer bygges 45° på kulverten og har en lengde på omtrent 10 meter.  

 

Det vises til fagrapport konstruksjon, MIP-00-A-03129, for en mer detaljert beskrivelse av 

undergangen. 
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Figur 35 - 3D illustrasjon av ny undergang for driftsveg under Fv. 1954 Kraftverksvegen. Kilde: MIP-00-K-01164 

 

5.4.3.2 Fundamentering 

Kulvert og vingemurer direktefundamenteres med bunnplate/såle på et avrettingslag over 

stedlige masser. Dette er også vurdert ift. tilgjengelig informasjon om grunnforhold, i 

rapport (MIP-00-A-03069). 

 

5.4.4 Konstruksjon – Huvnes bru, nærføring til landkar  

Planlagt nytt kryssingsspor ved Galterud vil gå under eksisterende Huvnes bru. Vinkelrett 

avstand fra senterlinje for nytt kryssingsspor til vestre landkar blir mindre enn kravet på 

4,0 meter i Teknisk regelverk [1]. Tiltaket krever derfor en dispensasjonssøknad. Siden 

avstanden er ≤ 5,0 meter må landkaret også kontrolleres for påkjøringsslaster iht. NS-

EN1991-1-7.  

 

Med bakgrunn i dette utførte Safetec en risikoanalyse (MIP-00-Q-01929) for å vurdere 

risikoen for avkjøring og eventuell påkjøring. Risikoanalysen konkluderer med at den 

beregnede sannsynligheten for avsporing som treffer landkaret er under 1∙10-4 og 

dermed kan man se bort fra påkjøringslaster iht. punkt NA.3.2 NS-EN 1991-1-7. En 

avsporing som treffer landkar er beregnet til å kunne forekomme en gang hvert 118.000 

år.  

 

Dispensasjonssøknaden er behandlet og dispensasjon fra 4-meterskravet i teknisk 

regelverk er innvilget den 27.11.2019, uten forutsetning om bruk av ledeskinner. Det 

henvises til dispensasjonssøknad #525-001387. 
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5.4.5 Konstruksjon – Teknisk hus 

Det er planlagt et nytt teknisk hus for det nye kryssingssporet. Det tekniske huset er 
plassert ved midten av det nye kryssingssporet, i enden av eiendommen til gnr/bnr 
35/17. Det er prøvd å plassere bygningen slik at det beslaglegges minst mulig dyrket 
areal.  
 
Teknisk hus vil omfatte rom for lavspent, telerom internt og rom for stillerapparat. I tillegg 
vil det bli plassert en brakke (relerom) ved siden av bygningen. Huset vil ha et areal på 
ca. 70 m2. For installasjonstegning, se tegning MIP-00-N-00969. 
 
 

 

Figur 36 - Installasjonstegning av teknisk hus. Kilde: MIP-00-N-00969 

 
Teknisk hus oppbygges med data gulv med føring av kabler i undergulvet mellom de 
tekniske installasjonene. Innføring i teknisk hus skjer gjennom husets fundament hvor 
føringsrør avsluttes. Etter kabeltrekk tettes alle rør.       
 
Huset isoleres iht. FEK17. Ideelt sett er det 20-25 grader C° inne i lavspentrom og 
telerom. Temperaturer utenfor dette området leder til redusert levetid for utstyr (for 
eksempel for frekvensomformer og UPS) og derfor er det viktig at huset isoleres og at 
det etableres kjøling for varme sommerdager. Samtidig skal det være behagelig 
temperatur for personell ved drift og vedlikehold. Til oppvarming og kjøling av tekniske 
rom installeres varmepumper for å sikre inneklimaet som beskrevet ovenfor. Det 
etableres en varmepumpe til hvert rom for å sikre størst mulig driftssikkerhet for hvert 
enkelt rom. Se nærmere beskrivelse i risikovurderingsrapporten (MIP-00-Q-30158). 
 
Huset bygges med trekledning og takform som saltak ift. øvrige eksisterende bygninger i 
området. 
 

5.4.6 Konstruksjon – KL-fundamenter  

Se kapittel 5.6.2.1. 
 

5.4.7 Geoteknikk 

Generelt sett vurderes grunnforholdene som uproblematiske og de planlagte tiltakene 
kan utføres ved bruk av vanlige geotekniske tiltak. Grunnundersøkelsene viser generelt 
en lagfølge bestående av sand, silt, leire og nederst fast morene der det er brukt 
slag/spyling/økt rotasjon, noe som stemmer fint overens med NGU sitt løsmassekart som 
indikerer en kombinasjon mellom elveavsetning og tykk morene. 
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For nærmere geotekniske vurderinger om fyllingen, se kapittel 5.2.2. 

5.4.7.1 Utgraving 

Med utgangspunkt i nåværende informasjon om grunnvannstanden i området samt 
planlagt utgravingsnivå for ulike planlagte tiltak skal det ikke bli nødvendig å grave ut 
under grunnvannstanden.  
 
Dersom videre avlesing av data fra piezometer i borpunkt 2023 (mot forventning) skulle 
vise vesentlig avvik fra vannstanden i Glomma (eksempelvis ved mye nedbør) må 
antagelsen om «vannrett vannstand» i stabilitetsberegningene for fyllingen i Glomma 
gjøres om.  
 

5.4.7.2 Permanente skråninger 

Det anbefales at permanente grøfter og lignende skråninger i løsmasser etableres med 
skråningshelning 1:2 og erosjonssikring i tilstrekkelig omfang. Erosjonssikring kan 
eksempelvis utføres med sprøytesåing eller plastring. 
 

5.4.7.3 Etablering av kulvert ved Fv. 1954 Kraftverksvegen 

Uavhengig om eksisterende fylling under Kraftverkvegen er etablert med 
leirekjernefylling eller friksjonsmasser skal det være mulig å grave ut for etablering av ny 
kulvert med skråningshelning 1:2.  
 
Med denne utgravingsgeometrien er det mulig å tillate en mindre flatelast fra 
anleggsarbeidene på Kraftverkvegen på inntil 15 kN/m² karakteristisk. Tilstrekkelig 
stabilitet ved eventuelle større punktlaster (fra eksempelvis kranbil) må verifiseres i 
byggeplanfasen.  
 
Fundamentenes bæreevne samt kulvertens konstruksjonselementer i ULS/SLS utsatt for 
jordtrykk er verifisert i vedlegg til fagrapport konstruksjon, MIP-00-A-03129. Med 
utgangspunkt i antatte lagdeling og parametere vurderes direkte fundamentering av 
kulvert som en egnet løsning. 
 
Det antas til å være mulig å grave ut og etablere fundamentering for ny kulvert over 
grunnvannstanden. Viser for øvrig til piezometerdata fra nærliggende borpunkt 206. 
 

5.4.7.4 Etablering av kryssingsspor 

For etablering av nytt kryssingsspor graves det bort matjord og eventuelle øvre lag med 
mye organisk innehold samt utgraving i eksisterende spor for å skape plass for 
etablering av underbygning for nytt kryssingsspor. Utgraving med skråningshelning 1:1, 
og det graves ut i seksjoner for å holde oppe togtrafikken på dagens spor.  
 
Beregningene viser for dette tilfelle at det rent teoretisk skal være mulig å oppnå 
tilstrekkelig sikkerhet med spor i drift ved seksjonsvis utgraving pr. 5. meter (målt 
parallelt med sporet i middelsutgravingsdybden) og utgraving mot spor med 
skråningshelning 1:1. I dette tilfellet skal det derfor være mulig bare å legge ut og 
komprimere 1,2 m underbygning (frostsikrings- og forsterkningslag) for nytt 
kryssingsspor innen neste seksjon graves ut. Deretter kan resterende del av 
kryssingsspor etableres. 
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Det er viktig at strekningen med fylling i Glomma etableres før underbygning av spor 
etableres, se nærmere beskrivelse i kapittel 5.2.2.  
 
Ved etablering av nytt kryssingsspor er det nødvendig med utgraving tett inntil dagens 
fundamentering av Huvnes bru. Det vurderes at utgravingen skal være ok så lenge 
forutsetningene i vurderingen som er gjort, som er beskrevet i den geotekniske 
vurderingsrapporten (MIP-00-A-03069), er oppfylt.   

 
Om det ny kryssingsspor etableres som beskrevet ovenfor skal stabiliteten være ivaretatt 
i alle faser og setninger vurderes ikke til å være et problem. 
 
Frostsikring til nytt kryssingsspor må utføres for telefarlighetsklasse T4.  
 

5.4.7.5 Områdestabilitet 

Med utgangspunkt i beskrivelsen i NVE sin kvikkleireveileder, ref. [15], vurderes 
områdestabiliteten til å være ivaretatt. Viktigste forutsetning for denne vurderingen er at 
det innen prosjektområdet ikke er påtruffet sensitive masser. 
 
Dersom det videre i byggefasen registreres sensitive masser må områdestabiliteten 
vurderes på nytt. Dette vil i tilfelle antagelig føre til krav om at det utarbeides en egen 
Rapport for utredning av områdestabilitet for dokumentasjon av områdestabiliteten med 
henblikk på kontroll og godkjenning (3. parts verifikasjon).  
 

5.4.8 Ingeniørgeologi 

Det er på strekningen ingen fjellskjæringer.  
 
I den nordlige delen rundt km 94,300 til 94,500 er det i en boring truffet berg på bare 1,6 
– 2,3 m under terreng. NGU sitt berggrunnskart indikerer at det er sannsynlig med 
øyegneis, granitt og foliert granitt i området. Bergarter ofte med god kvalitet. Det er 
imidlertid noe usikkerhet til denne registreringen da det har en stor målestokk i 
berggrunnkartet og det er heller ikke funnet noen tidligere datarapporter som har 
registrert berggrunnen i det spesifikke området. 
 
Dersom forsterkningslag plasseres direkte på fjell vil det være mulig å ta bort 
frostsikringslaget. Under utførelsen må det derfor vurderes om berget sprenges vekk 
eller om man i dette området kan redusere frostsikringslaget. Utstrekningen hvor berget 
er plassert høyere enn 2,5 m vurderes å være begrenset og det er derfor lagt til grunn 
vanlig oppbygging av underbyggingen i området. 
 

5.5 Veg 

Drifts- og adkomstvegen som bygges gjennom ny kulvert til eiendom gnr/bnr 35/17 og 
driftsveg til sporveksel 2 dimensjoneres iht. Veiklasse 3 – Landbruksbilvei. 
 
Det etableres sikkerhetsgjerde med høyde 1,1 m mellom vei og bane som går parallelt 
med banen iht. tekniske krav. Det kan settes opp porter i gjerdet der det er behov for å 
komme til vedlikeholdsobjekter i banen. Det etableres videre veibom på nordlig ny veg 
(adkomstvei til sporveksel 2) for å unngå alminnelig ferdsel nært spor/sporveksel. 
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Driftsvegene driftes av grunneiere/de som bruker vegene.  
 
Det er i prosjektet lagt til grunn at snørydding skjer med maskinelt utstyr der snø 
plasseres langs banen/vegen.  
 
Tiltaket skal ivareta dagens adkomster til eiendommer. 
 

5.6 Kontaktledningsanlegg  

5.6.1 Banestrømforsyning  

Det nye kryssingssporet forsynes fra hovedsporet ved de to nye sporvekslene. Med 
hensyn til mating av hovedsporet fra AT-leder, se kapittel 5.6.2.2. 
 

5.6.2 Kontaktledningssystem 

Det nye kryssingssporet bygges med nytt KL-anlegg med mekanisk utforming S20A 
tilsvarende som i dagens spor. Dimensjonerende hastighet for KL-anlegget er inntil 160 
km/t. Det nye kryssingssporet er dimensjonert til 80 km/t ift. sporets geometri. Det 
prosjekteres med dimensjonerende vindhastighet 24 m/s og med dimensjonerende 
kastevindhastighet 30 m/s. Elektrisk er KL-anlegget bygget som utforming E dvs. 
autotransformatorsystem med seksjonert kontaktledning ved signaler for innkjøring.  
 
Basis for denne rapporten inkluderer at det eksisterende kryssingsspor i Galterud med 
tilhørende eksisterende signaler (A og B) for innkjøring rives og eksisterende KL-
seksjonsfelter i forbindelse med disse innkjøringssignalene endres. KL-seksjonsfelt ved 
innkjøringssignal A (i km 91,201) bygges om, slik at dette feltet blir et alminnelig 
avspenningsfelt. Eksisterende KL-seksjonsfelt ved innkjøringssignal B (i km 93,401) 
bygges om til vekslingsfelt.  
 
Det nye KL-anlegget etableres med nytt seksjonsfelt ved nytt innkjørhovedsignal (km 
92,607) sør for stasjonen og nytt seksjonsfelt ved nytt innkjørhovedsignal (km 94,987) 
nord for stasjonen. Eksisterende avspenningsfelter gjenbrukes så mye som mulig. Det 
henvises til oversiktsplan (MIP-00-R-13015) og koblingsskjema (MIP-00-R-13016).  
 
Anlegget er et AT-anlegg med forhøyede master i hovedspor og AT-ledninger (PL og NL) 
på toppen av disse mastene. Eksisterende Al-ledere som er etablert av AT-prosjektet 
gjenbrukes. 
 
På grunn av lav frihøyde av Fv. 1954 Kraftverksvegen (se kapittel 5.6.2.7) er det 
innbygget ramper i KL-anlegget i hovedsporet med redusert kontaktlednings- og 
systemhøyde før og etter bruen. Tilsvarende ramper etableres i KL-anlegget for det nye 
kryssingssporet. 
 
I tillegg skal KL-utstyr over spor 2 og 3 ved Galterud stasjon rives.  
 

5.6.2.1 Fundamenter og KL-master  

Eksisterende KL-master og fundamenter i hovedspor gjenbrukes så mye som mulig. 
Masteplassering og sikksakk i det nye kryssingssporet synkroniseres hvis det er mulig 
med det eksisterende sporet. 
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Fundamenter i hovedsporet dimensjoneres for AT-anlegg. Langs nytt spor kan det 
benyttes plasstøpte fundamenter i stedet for borede. Langs eksisterende spor er det ikke 
tid til å etablere plasstøpte fundamenter av hensyn til togdriftens opprettholdelse og det 
benytte derfor benyttes borede fundamenter.   
 
I hovedsporet benyttes bjelkemaster med tilstrekkelig lengde (9,5 m over 
skinneoverkant), dimensjonert for AT-anlegg. I kryssingssporet benyttes også 
bjelkemaster, men uten ekstra lengde for AT-ledninger.  
 
KL-mastene plasseres symmetrisk omkring bruer. Plassering av KL-master er vist på 
strekningsplanene (MIP-00-R-13019 til MIP-00-R-13025). 
 

5.6.2.2 AT-ledninger og KL-brytere 

Lastskillebryter (03-15-076-L) til mating av KL fra AT PL-leder er installert i mast 92-17 
(km 92,362). Denne flyttes til mast 92-31 (km 92,841) etter det nye hovedinnkjørsignal A.  
 
Følgelig flyttes også AT-bryter 03-30-077-L (92-19, km 92,411) til mast 92-32 (km 
92,898). Plassering av AT-bryter 03-30-075-L (92-15, km 92,315) endres ikke. 
 
For fjernstyring av de tre KL-brytere se kapittel 5.7.9 
 

5.6.2.3 Returkrets 

Dagens stasjon i Galterud rives. Signaler etableres jf. Skjematisk plan MIP-00-S-13304. 
Det blir enkeltisolert sporfelt på kryssingssporet mellom hovedinnkjørsignaler og 
dobbeltisolert på utsiden (dvs. på linjeblokka) inkl. forbi dagens stasjon. Returleder 
(2x240 mm2 Al) kobles mellom hovedinnkjørsignalene og med midtpunkt til enkeltisolerte 
sporfelter i de to sporen som skissert under i figuren. 
 

 
Figur 37 – Prinsipp for returkrets. Kilde: Bane NOR 

 
Det henvises til returkretsskjema (MIP-00-R-00520). 
 

5.6.2.4 Jordingsanlegg 

I det eksisterende hovedsporet, som i dag ligger på fri linje, er det etablert jordleder 
(JL17) opphengt i KL-master. Denne gjenbrukes.  
 
Tilsvarende jordleder etableres i spor 2 mellom de to sporvekslene, dvs. mellom km 

93,007 og km 94,587 sporveksel stokkskinneskjøt – sporveksel stokkskinneskjøt. 
 
Mellom hovedinnkjørsignalene seksjoneres de langsgående jordlederne i mastene for 
hver 500 m (ca.). Midt på hver seksjonert langsgående jordleder tilkobles denne til jordet 
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skinne. Dermed oppfylles TRV-krav om maks 250 meter mellom tilkoblingspunktet til 
returkretsen og det fjerneste tilknyttede objektet som kan bli utsatt for kortslutningsstrøm 
fra kontaktledningen (TRV 510, kapittel 6, avsnitt 5, Tabell 4, note 1). 
 
Dagens stasjon kommer til å ligge på fri linje med dobbeltisolert sporfelt. Jordleder JL16 
opphengt i KL-master sør for stasjonen forlenges fra mast 92-01 i km 92,040 forbi 
dagens stasjon frem til hovedinnkjørsignal A.  
 
Utsatte anleggsdeler som er elektrisk ledende og som ligger innenfor sonen for 
kontaktledning som KL-master o.l. utjevnes til nærmeste jordleder.  
 
Utjevnende lavspentinstallasjoner får isolert PE ved lasten for å forhindre returstrøm i 
kurskablene. 
 
For detaljer henvises til jordingsplan og -tabell (MIP-00-R-00521 og MIP-00-R-13026). 
 

5.6.2.4.1 Jording, nytt teknisk hus  
I hvert rom etableres jordingsskinne for jording av utstyr internt i rommet. Disse 
jordskinnene tilkobles hovedjordskinnen (MEB) i det nye tekniske huset. 
 
Hovedjordskinne (MEB) i nytt teknisk hus skal tilkobles returkretsen i ett punkt. 
 

5.6.2.5 Understasjon (RTU)  

Bryterne 03-30-075-L, -076-L og -077-L er fjernstyrt via RTU 540 som er installert i 
innendørs skap ved Galterud Stasjon. Se også kapittel 5.7.9.  
 

5.6.2.6 Reservestrømforsyning 

Forsyning av Signal–anlegget bygges med KL-anlegg som reservestrømkilde.  
 
Jf. Koblingsskjema er reservestrømtransformator på 30 kVA installert i kiosk i km 92,290. 
Denne installasjonen opprettholdes inntil Signal har omlagt signalanlegget for Galterud. 
Da kan reservestrømtransformatoren, som er relativt ny (fra 2018), gjenbrukes i 
prosjektet på Bodung. 
 
Det etableres en ny 30 kVA reservestrømtransformator i kiosk i nærheten av det nye 
tekniske huset ca. i km 93,700. Det forutsettes at dagens transformer ved Galterud 
stasjon kan gjenbrukes ved Bodung. Dagens transformator ved Galterud stasjon er 
relativt ny (fra 2018), og når den nye transformatoren er satt opp ved Galterud 
kryssingsspor kan dagens transformator flyttes til Bodung. Dette gir noen føringer for 
koordinering med Bodung-prosjektet.  
 
Frekvensomformer plasseres i lavspentrom i nytt teknisk hus. Bryter, sikring og 
gjennomslagssikring for mating av reservestrømtransformator plasseres i mast nr. 93-30 
i km 93,613. 
 

5.6.2.7 Konstruksjoner 

Det finnes to overgangsbruer. Disse ligger i km 93,368 (Fv. 1954 Huvnes bru med 

frihøyde 6,0 m) og 94,353 (E16 Gulli Bru med frihøyde 8,3 m). KL tilpasses dette slik at 
midtspenn passer med brumidt.  
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AT-ledere i master i hovedspor er ført under disse bruene via hengekabler. Det er 
etablert overspenningsvern ifm. disse hengekablene.  
 
På grunn av den lave lysåpningen av Fv. 1954 Kraftverksvegen, som nevnt i kapittel 
5.6.2, etableres det ramper i KL-anlegget med redusert kontaktlednings- og 
systemhøyde før og etter bruen.  
 
Eksisterende bruer har avskjermning på brofag over KL-ledningene. Denne 
avskjermningen forlenges slik at den også beskytter over det nye kryssingssporet. 
 

5.7 Lavspenningsanlegg 

For oversikt over fordelingssystemet, se MIP-00-N-00608.  
 

5.7.1 Effektbehov 

Lavspenningsinstallasjoner tilknyttet kryssingssporet i Galterud er: 
- Varme til sporveksler 
- Installasjoner i teknisk hus 
- Lys ved sporveksler 
- Reservestrømkurser 

 
Samlet effektbehov for hele installasjonen er beregnet til 100 kVA. Det foreslås å 
installere 100 kVA skilletransformator i lavspent rom i teknisk hus. Den lavspente 
installasjonen vil kun forsyne overnevnte anlegg/Bane NOR anlegg.    
 
Det etableres kjøling og oppvarming for lavspentrom, telerom, signalrom og TXP rom i 
teknisk hus vha. luft til luft varmepumper. 
 

5.7.2 Spenningsnivå  

Det prosjekteres 400V TN-S fordelingssystem. Fordelen med dette sammenlignet med 
230 V IT-system er at man kan ha tilgjengelig 3 fase 400V spenning for diverse utstyr. I 
tillegg gir 400V TN-S lavere belastningsstrøm/lavere spenningsfall og mindre 
kabeltverrsnitt. Dette er spesielt aktuelt i prosjektet siden skapene til sporvekselvarmen 
ligger langt fra teknisk hus (cirka 500-1000 m) og krever cirka 29 kW hver. 
 

5.7.3 Belysning 

Det etableres lys i teknisk hus, både innendørs og ved inngangene.   
 
Det etableres også punktvis belysning av hver enkelt sporveksel, som kan aktiveres ved 
arbeid e.l. på stedet. Belysningen etableres som mastbelysning.   
 

5.7.4 Sporvekselvarme 

Det bygges skap til sporvekselvarme ved begge sporvekslene. Skapene går på 
primærforsyningen fra teknisk hus. Siden skapene ligger langt unna bygget og krever 29 
kW hver brukes aluminiumkabel med 150 mm2 og 240 mm2 tverrsnitt som tilførsel. 
Varmeelementer forsynes via skilletransformator 400V/230V. Sporvekselvarmen 
etableres iht. kravspesifikasjon og rammeavtale fra Bane NOR med skilletransformator 
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som kan plasseres i gruppeskapet. Varmeelementer skal ha 230V som driftsspenning. 
Skapene har temperatur- og snøføler og kan styres både lokalt og fra styreenhet i 
teknisk hus.  
 
Se oversiktstegninger for sporvekselvarme (MIP-00-N-00609 og MIP-00-N-00611).  
 

5.7.5 Jording 

Jording av det beskrevne TN-systemet utføres iht. Bane NORs Tekniske regelverk. 
Nullpunktet på sekundærsiden av skilletransformer er jordet til jordelektrode ved teknisk 
hus.   
 
Hovedjordskinne i teknisk hus skal tilkobles returkretsen i ett punkt. 
 
Gruppeskap til sporvekselvarmen utjevnes til returkretsen, men skapene er plassert 
utenfor kontaktledningssonen jf. Teknisk regelverk. PE-leder i gruppekabler til 
sporvekselvarmegruppeskap isoleres i forbruksenden for å forhindre returstrøm å løpe i 
kabler.   
 

5.7.6 Føringsveier 

Eksisterende kabelkanaler langs spor gjenbrukes, men anvendes ikke til lavspenning. 
Det etableres nye toveis kabelkanal på venstre side av sporet fra km 92,990 til km 
94,600. Et rom i kabelkanalen er til lavspenning og et rom er til tele og signal. Dagens 
kabelkanal på linjens høyre side kan også anvendes.  
 
Ved teknisk hus etableres kabelkummer for trekk av kabler inn i teknisk hus og trekk av 
kabler til kabelkanaler ved spor. Mellom kabelkummer etableres rørgater i jord. Størrelse 
av kabelkummer og antall rør fremgår av MIP-00-I-00385.  
 
Langs spor etableres kabelkummer og rørgater under spor/vei der det er behov for dette. 
 
Plassering og størrelse av kabelkummer og rørgater fremgår av føringsveistegningene: 
MIP-00-I-00383, MIP-00-I-00384, MIP-00-I-00385, MIP-00-I-00421, MIP-00-I-003422 
MIP-00-I-00482, MIP-00-I-00483 MIP-00-I-00484 og MIP-00-I-00485.  
 
Rørgater etableres under spor i km 91.791, km 92.607, km 93.007, km 93,390, km 
93.624, km 94.080 og km 94.587. Eksisterende rørgater i km 94.987 gjenbrukes.    
 
Normaltegninger/snitt av rørgater som krysser spor er vist på MIP-00-I-00386 og MIP-00-
I-00433. 
 

5.7.7 Kortslutningsberegninger 

Det er foretatt en kortslutningsberegning for anlegget. Størrelsen på vern og 
kabeltversnitt ble valgt ut fra denne beregningen. Det ble sjekket bryteevne og utkobling 
på vern samt strømføringsevne og spenningsfall på kabler. Det kan også dokumenteres 
selektivitet mellom vern i anlegget. Beregningene ble utført i FEBDOK. 
 
Detaljert informasjon angående kortslutningsberegninger ligger i FEBDOK-beregninger 
(MIP-00-A-40534).  
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5.7.8 Reservestrøm 

Reservestrømforsyningen er ment å opprettholde funksjonen av utstyr som er 
avgjørende for person- og materiellsikkerhet ved utfall av primærforsyning.  

Det etableres 2 stk. reservestrømsystemer, ett til tele-anlegg og ett til signal-anlegget 
som forsynes fra KL-anlegg.  
 
For oversikt over fordelingssystemet se MIP-00-N-00608.  
 
Det etableres sentralisert «3:3» 400/400V 15 KVA online UPS i lavspentrom.  
Batteripakke forsyner anlegget når nettet er ute av drift. Batteriene skal ha batteribryter. 
Det etableres et utvendig tilkoblingspunkt til transportabelt aggregat som skal kunne 
kobles inn på UPS inngangen. 
 
Installasjoner som skal tilkobles reservestrøm:  

• Adgangssentral og brannalarmsentral  

• Transmissionsutstyr 

• Overvåking og styringsanlegg  

• Lys i teknisk hus (lavspent rom og tele rom) 
 
Batteribanken skal kunne opprettholde 8 timers forsyning i tilfelle av strømstans. 
Batteribanken plasseres i lavspentrommet. Reservestrømforsyning er dimensjonert 
slik at selektivitet opprettes mellom objekt og gruppevern, samtidig som automatisk 
utkobling beholdes ved batteridrift.  
 

5.7.8.1 Signal-anlegg  

Det etableres ny reservestrømtransformator ved KL-anlegget nært teknisk hus. 
Hovedtransformatoren I/II blir tilført 95Hz spenning gjennom en statisk omformer som 
mottar 230V @ 16 2/3 Hz fra kontaktledning (og primærstrøm 230V 50 Hz fra lokalt E-
verk). Transformatoren prosjekteres med 3,0 kVA og forsyner signaler og releer. 
Sporfelttransformator og blokktransformator har samme tilførsel som hovedtransformator 
I/II, med størrelse på hhv 3,0 kVA og 1,5 kVA. 
 
Det prosjekteres med egen drivmaskintransformator på 4,0 kVA. 
Hovedsikringen sikres med 63A. 
 
Eksisterende reservestrømforsyning ved Galterud stasjon er fra 2018 og kan gjenbrukes 
i et annet prosjekt, f.eks. i Bodung kryssingsspor, forutsatt at det nye signal- og 
sikringsanlegget ved Galterud kryssingsspor er tatt i bruk før fjerning/flytting av 
reservestrømtransformatoren.  
 

5.7.9 Understasjon (RTU) for fjernstyring av KL 

KL-brytere 03-30-075-L, -076-L og -077-L er fjernstyrt via RTU 540 som er installert i 
innendørs skap ved Galterud Stasjon. Denne RTU’en blir stående. 
 
Plasseringen av de tre KL-brytere er angitt i kapittel 5.6.2.2. 
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5.8 Teleanlegg  

5.8.1 Teknisk hus 

Telerommet blir 2,5 x 4 meter, og tekniske skap, 19" rack, skal romme router, switch, to 
stk ODF, patchefelt, og adgangskontroll. Underfordeling og likeretter for tele etableres 
også i telerommet, mens brannsentral og UPS plasseres i tilstøtende lavspentrom. 
 
Dataspredenett, CAT6 + RJ45-kontakter, etableres i alle rommene i bygget. Fiber, G12, 
legges til CTC i signalrommet og termineres i en switch tilkoblet DigiOne for grensesnitt 
ethernet/ RS232. Det etableres også transmisjon for adgangskontroll, brannsentral, UPS 
og PLS/SRO (lavspent). 
 
Det etableres Bewator adgangskontroll for alle de fire dørene i bygget. 
 
Kabler legges i datagulv og det bygges kabelstiger plassert over skapene. 
 

5.8.2 Sporvekselvarme 

Fiber, G4, legges til de to gruppeskapene for sporvekselvarme. Kabel termineres i ODF 
og switch montert på DIN-skinne. Switch skal ha egenlikeretter tilkoblet 230Vac i skapet. 
 

5.8.3 Føringsveier 

Tre 40 mm trekkerør legges i den nye kabelkanalen langs nytt spor. Ett rør for omlegging 
av G48, ett for G4 til sporvekselvarme og ett som reserve. Trekkerør etableres også fra 
kummen ved sporet og inn i telerom. 
 

5.8.4 Kabelanlegg 

Eksisterende G48 legges om til ny kabelkanal langs nytt spor. I hver yttergrense av 
tiltaket skjøtes den mot eksisterende kabel i nyetablerte kummer med skjøtebokser og 
ekstra kabelkveil på ramme. Ved kum langs sporet foran teknisk hus etableres 
skjøteboks hvor G48 avgrenes med 12 fiber i hver retning og G24 skjøtes på og trekkes 
inn i teknisk hus. 
 
G144 i KL-master må legges om siden KL-mastene blir flyttet der det skal etableres 
sporvekseler. Dette omfatter 9 master på siden mot Lillestrøm og 4 mot Kongsvinger. 
Lengden på selve kabelstrekket i KL-mastene blir i seg selv ikke endret, men det virker 
likevel ikke realistisk at man praktisk sett skal klare å legge om kabelen uten å tilføre 
ekstra lengde. Mot Lillestrøm er det en kabelkveil ca 200 meter unna, mens i andre 
retningen er det hele 1350 meter til nærmeste kveil hvor ekstra kabellengde kan tas ut. 
 
Eksisterende L30 og Broadnet sin G24 blir liggende som de er. 
 

5.8.5 Riving 

Blokktelefoner rives. 
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5.9 Signalanlegg  

Hovedplanens anbefalte løsning G5 forutsetter sanering av eksisterende Galterud St. slik 
at eksisterende spor 2 samt buttspor/sidespor (spor 3) saneres og stasjonen får et 
gjennomgående rettspor. Rettsporet blir da en del av linjeblokka mellom Sander St. og 
nye Galterud kryssingsspor. 
 
Det nye kryssingssporet prosjekteres med samtidig innkjør med 250 m sikkerhetssoner. 
Skjematisk plan er basert på ny sporplan og et utdrag er vist i figuren nedenfor: 
 

 

Figur 38 – Skjematisk framstilling av nye Galterud kryssingsspor. Kilde: MIP-00-S-13304. 

 

Signalanlegget realiseres med NSI-63 og bygges som nytt. For signal vil prosjektering av 
anlegget hovedsakelig dreie seg om: 

- Etablering av ny forrigling (releanlegg) 
- Nye signalkabler 
- Ombygging sporavsnitt og sanering av signalanlegg til Galterud St. 
- Etablering av nye signaler og baliser (inklusive ATC koding) 
- Etablering av nye sporfelt samt tilkobling av nye drivmaskiner.  

 
Melandsmo planovergang står i dag i avhengighet til utkjør på Galterud St. og må 
erstattes av eget innkoblingsfelt når dagens stasjon rives. Dette medfører også flytting av 
tilhørende planovergangsskilt. 
 
Det har blitt søkt om dispensasjon fra regelverkets krav om å etablere FATC, slik at nye 
Galterud kryssingsspor bygges med DATC. Dispensasjonssøknaden er innvilget med 
referansenummer 550-001571. Med DATC er høyeste tillatte hastighet i avvik 70 km/t, 
selv om sporvekselen fysisk tillater høyere hastighet.  
 
Det etableres et relérom ved teknisk hus i form av en isolert brakke, uten vinduer (se 
illustrasjon nedenfor). Brakka for relerommet settes på ringmur slik at en etablerer en 
«krypkjeller» for håndtering av kabler som skal inn i relerommet (til kabelstativet). 
Kjellerluke og stige ned til krypkjeller etableres i gulvet i relerommet. Det skal etableres 
aircondition/varmepumpe for å sikre stabil temperatur inne i relerommet. 
 
Brakken med releanlegg prefabrikkeres, installeres og «ringes ut» (installasjons-testes) 
med signalteknisk utstyr på forhånd og heises på plass på ferdig ringmur (vegg-i-vegg 
med teknisk hus) hvor spredekabler allerede er på plass. Også signal og apparatskap 
prefabrikkeres og FAT kontrolleres før de fraktes til Galterud for kobling til tilhørende 
fundament. Dette sikrer kortere og mer effektiv faseavvikling under bygging/installasjon.  
 
Ytterdør må ha god sikring mot hærverk/innbrudd og låses med systemnøkkel, dette i 
henhold til krav om begrenset adgang til relérommet.  
 
Figuren nedenfor illustrerer prinsippskisse for relerommet i brakka.  
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Figur 39 -Prinsipptegning av relerom (fra MIP-00-N-00969) 

 

Stillerapparat med arbeidspult for kryssingssporet etableres i teknisk hus i eget låst rom, 
i henhold til krav om begrenset adgang til stillerapparatet. 
 
Det må etableres strømforsyning fra lokalt e-verk, samt reservestrøm fra KL-anlegget.     
 
I henhold til Bane NORs prosjekteringsveileder må fase- og byggeplanleggingen 
hensynta endringer som berører signalanlegg eller togframføring i produksjonsfasen. 
Signalfaget er en vesentlig samarbeidspartner i denne planleggingen for å sikre at 
endringene er gjennomførbare og sikres i henhold til teknisk regelverk og krav til 
togframføring.  
 
I et lengre hovedbrudd må siste omkoblinger fra eksisterende signalanlegg på Galterud 
St. til nytt sikringsanlegg utføres, funksjonskontrolleres og godkjennes gjennom 
sluttkontroll. Detaljert prosjektering og planer for produksjonsfasen må koordineres med 
signal (byggeleder signal) slik at en sikrer en gjennomføring som legger til rette for 
vellykket funksjons- og sluttkontroll. I dette ligger at entreprenør må gjennomføre størst 
mulig aktiviteter og bygging i forkant av hvert brudd som berører signaltekniske løsninger 
og togframføring. Kun strengt nødvendige og godt planlagte og koordinerte aktiviteter 
skal utføres under brudd.  
 
Etter at det det nye anlegget er tatt i bruk, må gjenstående, eksisterende anlegg på 
Galterud St. rives og ryddes opp. Det bemerkes at signaltekniske komponenter skal 
håndteres varsomt og pakkes ned slik at de kan gjenbrukes som reservedeler etter 
revisjon. Kravene i dette vil avklares og beskrives under byggeplanfasen.   
 

5.10 Eksterne installasjoner 

Tiltaket kommer ikke i konflikt med VA-ledninger under bakken eller eksisterende 
kraftlinjer over bakken i området.  
 
Tiltaket kommer derimot i konflikt med kraftlinjer som ligger under dagens spor, sør for 
Huvnes bru, som tidligere beskrevet i kapittel 3.5.6. Det har blitt undersøkt hvilke 
kryssingsavtaler som ligger til grunn mellom Bane NOR og netteier for dagens kraftlinjer 
som går under dagens spor. Det er funnet avtale for kryssing ved km 93,175 145 kV 
jordkabler og fiber G24 (saksref. 07/01170 SRØ 714). Alle kostnader forbundet med 
framføring av jordkabel/luftlinje på Bane NORs grunn bæres av anleggseier. Det 
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spesifiseres også at i forbindelse med endringer av Bane NORs anlegg kan Bane NOR 
forlange at kabelen legges om for ledningseierens regning. Dersom kabelen settes 
permanent ut av drift, kan Bane NOR forlange den fjernet fra ledningseierens regning og 
avtalen opphører. Ved kryssing under jernbanesporet skal overkant av kabel beskyttelse 
ligge minimum 900 mm under overkant skinne ut til en avstand på minimum 2500 mm fra 
spormidt. Kabel legges i rør eller kanal. Kummer kan også forlanges. I byggeplanfasen 
er det videre behov for kabelpåvisning i området for å kartlegge alle kraftlinjer under spor 
og i hvilket nivå de ligger iht. avstandskrav for kabelkryssing mht. ny skinne for nytt 
kryssingsspor. Dialog med kabeleier må også etableres.  
 
Ved etablering av sørlig sporveksel vil det være behov for å bruke adkomstvei på sørlig 
side av dagens bane. Anleggsarbeider vil da komme nær sikkerhetssonen til 
høyspentledningen, se Figur 40. Dette skal gjennomføres på en sikker måte med kjente 
prosedyrer nær høyspent.  
 

 

Figur 40 – Anleggsområde (blått) og aktsomhetssone for kraftlinjer over bakken (rødt). Kilde: NIRAS 

 
Det er behov for strømforsyning til teknisk hus, og i den sammenheng etableres det en 
ny trafo ved siden av teknisk hus som kobles til eksisterende nett. Høyspent som må 
flyttes skal prosjekteres iht. krav fra netteier, ELVIA AS (tidligere Eidsiva Nett AS), og 
anleggsarbeidene utføres av netteier. 
 
Prosjektet har mottatt et foreløpig tilbud på anleggsbidraget fra Elvia. Det er presisert at 
det ikke kan inngås avtaler på dette tidspunkt, men at tilbudet benyttes som et grunnlag 
for kostnadsestimeringen i detaljplanfasen. Skriftlig avtale mellom BN og Elvia gjøres i 
neste fase, byggeplanfasen. Det ønskes at Bane NOR benytter referansenummeret: 
2168236 ved en bestilling/utbygging av arbeidet. 
 
For å imøtekomme tiltaket må ELVIA AS gjøre tiltak i nettet. Arbeidene omfatter da 
følgende: 

• Ny nettstasjon, ABB junior SF6 med 200kVA trafo 
• Boring av rør under jernbanen ca. 18m 
• Høyspent endeavslutning i eksisterende A-mast. 
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• Legging av ca. 280m 160mm rør SN8 
• Legging av ca. 320m høyspentkabel TSLF 3X1X95Al, trekking i rør på deler av 

strekningen 
• Legging av ca. 300m jording, PN25mm2, gul/grønn 
• Legging av stikkledning, TFXP 4X240Al, ca. 60m 

 

5.11 Ytre miljø  

I hovedplanfasen ble miljøprogram [16] og miljøkonsekvensvurdering [17] for ikke-

prissatte konsekvenser utarbeidet av Asplan Viak. Dokumentene danner grunnlaget for 

det videre miljøarbeidet i detaljplanen. Miljøprogrammet er det styrende dokumentet for 

håndtering av ytre miljø og fastsetter miljøkrav og miljømål.  

 

I detaljplanfasen har det videre blitt utarbeidet miljørisikovurdering (MIP-00-A-03319) 

med fokus på miljørisikoforhold i anleggsfasen. Miljøforhold som ble avdekket gjennom 

miljørisikovurderingen, inkl. risikoreduserende og avbøtende tiltak, er beskrevet i 

miljøoppfølgningsplanen for anleggsgjennomføringen (MIP-00-A-03320). 

Miljøoppfølgningsplanen (MOP) er etablert på grunnlag av eksisterende miljøprogram, 

miljørisikovurdering. MOP beskriver risikoreduserende og avbøtende tiltak som må 

gjennomføres for å oppfylle prosjektets miljømål. I tillegg til nevnte dokumenter foreligger 

gjeldende miljølovgivning, styringssystemer og retningslinjer. For spesifikke beskrivelser 

som inngår i miljøoppfølgningsplanen henvises det til miljøoppfølgningsplanen MIP-00-A-

03320. 

 

Det har i detaljplan som grunnlag for vurderinger blitt utført og utarbeidet rapport for 

miljøtekniske grunnundersøkelser (MIP-00-A-04281) og kartlegging av biologisk 

mangfold og fremmede arter (MIP-00-A-04255),  

 

5.11.1 Landskap  

Det er i hovedsak det nye kryssingssporet, ny fylling og ny kulvert som vil påvirke dagens 
landskapsbilde, men landskapet vurderes ikke å bli påvirket i stor grad. Kryssingssporet 
er planlagt på nordlig side av eksisterende spor og en delstrekning av denne vil gå på en 
ny fylling hvor en andel av fyllingen går ut i elveløpet Glomma. Dette medfører fjerning av 
et smalt belte med vegetasjon i strandsonen. Når tiltaket er bygget vil det etableres ny 
kantvegetasjon. 
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Figur 41 - Foto fra strekningen hvor det vil etableres kryssingsspor og fylling ut i Glomma. Bru lengst bort i bildet er Huvnes bru. 
Kantvegetasjonen til høyre i bildet blir borte som følge av tiltaket. Bildet er tatt i retning fra nord mot sør. Kilde: Målevognbilde, 
Bane NOR 

 

Figur 42 - Foto fra området hvor fylling ut mot Glomma slutter. Bildet er tatt i retning fra nord mot sør. Kilde: Målevognbilde, 
Bane NOR. 

 
I Miljøkonsekvensvurderingen (MIP-00-A-02283) er det vurdert at tiltaket vil ha middels 
negativ innvirkning på landskapsbildet ved strandsonen nordøst for bro på 
Kraftverksvegen. Dette grunnet kryssingssporet som legges på utsiden av eksisterende 
spor og går på en strekning mellom de to broene ut i elveløpet. Ved Huvnes gård blir det 
nye sporet lagt over dyrka mark.  

 
Konsekvenser i anleggsperioden 

Berørte arealer i anleggsfasen vil være større enn berørte arealer i ferdig situasjon. 
Anleggsarbeidene vil i stor grad pågå nord for, og langs, dagens spor. Dette vil 
medføre inngrep i åkerlandskapet og i strandsonen. Anleggsarbeidene skal 
planlegges og gjennomføres slik at de visuelle konsekvensene ikke blir større enn 
nødvendig.  
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5.11.2 Friluftsliv og nærmiljø 

Økt antall tog som følge av det nye kryssingssporet kan føre til endret støybilde i 
nærområdet. Støy er omtalt i kapittel 5.11.8. 
 
Tiltaket anses ikke å ha konsekvenser for friluftsliv. Den nye fyllingen mot Glomma hvor 
det vil etableres en midlertidig anleggsveg, kan ved fremtidige tiltak tilpasses til 
friluftsliv/fisking i driftsfasen dersom det etableres sikkerhetstiltak mot spor. 
 
Konsekvenser i anleggsperioden 
Anleggsarbeidet vil generelt medføre en viss belastning på nærmiljøet i form av støy, 
støv og trafikk på tilgrensende vegnett. De to nærmeste boligene, Huvnes og Gulli gård, 
vil kunne få miljøulemper i anleggsfasen. De planlagte riggområder ved Huvnes vil også 
være synlige fra husene. I tillegg vil nærliggende boliger bli påvirket av vibrasjoner i 
anleggsfasen, se nærmere detaljer i kapittel 5.11.8.  
 
Tiltaket medfører at Kraftverksvegen vil være midlertidig stengt ved etablering av ny 
kulvert under Kraftverksvegen, men det er valgt prefabrikkerte elementer for en kortest 
mulig stengeperiode. Midlertid omkjøring etableres via E16 og/eller Fv. 198, se 
nedenstående kartutsnitt. 
 

 

Figur 43 - Kartutsnitt som viser omkjøring ved midlertidig stengning av Fv. 1954 Kraftverksvegen 
 

5.11.3 Naturmangfold (naturmiljø) 

Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser av betydning for naturmangfold. Fylling i Glomma 
medfører miljømessige krav som skal ivaretas, se nærmere under tiltak i vassdrag 
kapittel 5.2. Det er ikke behov for å kartlegge naturmangfold ved fyllingen i Glomma. 
 
Konsekvenser i anleggsperioden 
Graving/utfylling i vannkanten kan medføre transport av finstoff nedover vassdraget og 
bør legges til perioden 15. juni - 15. september, da det i denne perioden ikke er rogn eller 
plommesekkyngel i elvegrusen. Tilslamming bør begrenses gjennom bruk av siltgardin 
for å begrense konsekvenser i vassdrag i anleggsperioden. 
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Den største utfordringen med hensyn til naturmiljø i dette tiltaket blir bekjempelse/kontroll 
av fremmede, skadelige arter i anleggsperioden. Særlig viktig vil det være å iverksette 
tiltak for å hindre at disse artene spres til nye områder ved håndtering av masser som 
inneholder frø og planterester. 

 

5.11.4 Kulturarv 

Tiltaket kommer i direkte konflikt med de fire kulturminnelokalitetene ved Nedre Gulli. De 
to kullstrukturene ser ut til å allerede være berørt av eksisterende grusveg som går langs 
jernbanesporet.  
 
Lokaliteten med høyest verdi, dvs. bosetnings- og aktivitetsområde, blir ikke berørt.  
Muren på utsiden av jernbanesporene ved Gulli bru vil forsvinne som følge av tiltaket. 
 
I utgangspunktet skal automatisk fredede kulturminner bevares, men dersom det er 
vanskelig å få et reelt vern eller unngå inngrep som virker svært skjemmende på 
kulturminnene, kan fylkeskommunen frigi kulturminner gjennom en dispensasjon fra 
kulturminneloven § 8, fjerde ledd.  Hedmark fylkeskommune har i sin merknad til varsel 
om planoppstart opplyst at de 4 kulturminnene som blir direkte berørt av tiltaket. Disse 
kulturminnene vil bli behandlet som en del av offentlig plan og vil bli frigitt som en del av 
vedtaket av offentlig plan.  
 
Tiltaket er vurdert til middels negativt omfang. 
 
Konsekvenser i anleggsperioden 
Det er ingen kjente kulturminnelokaliteter som kommer i konflikt med anleggsarbeidene 
utover de som er nevnt ovenfor. 
 
Det skal utarbeides en varslingsplan og krav til aktsomhet for entreprenør i anleggsfasen 
for det som gjelder eventuelle skjulte/ikke registrerte kulturminner. 
 

5.11.5 Naturressurser 

Grunnvannsbrønner skal kartlegges nærmere i området i byggeplanfasen. Dersom 
grunnvannsbrønner blir påvirket av løsningen skal det etableres erstatningsløsninger. 
 
Etablering av nytt kryssingsspor innebærer behov for noe inngrep i dyrka mark på linjens 
venstre side for dagens jernbane. Tiltaket vil medføre et tap av fulldyrka mark på ca. 8,9 
dekar. Arealet som omdisponeres ligger langs eksisterende spor, slik at teigen ikke 
splittes opp.  
 
Tiltaket vil berøre skogsområder på ca. 1,23 dekar. Disse skogressursene er av middels 
til høy bonitet.  
 
Tiltaket vil i tillegg berøre små arealer i Glomma, ca. 2,7 dekar. 
 
Konsekvenser i anleggsperioden 
Det vil bli behov for et midlertidig beslag av dyrka mark i anleggsfasen på ca. 4 dekar. 
Matjorda skal tas av og mellomlagres, for deretter å legges tilbake. Dagens tilstand for 
dyrka marka skal opprettholdes så langt som mulig. 
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5.11.6 Forurenset grunn 

Konsekvenser i anleggsperioden 
Anleggsvirksomheten skal ikke medføre forurensning som kan være til skade eller 
ulempe for miljøet eller ha negative konsekvenser for helse (jf. forurensningsforskriften). 
Det stilles krav til tekniske løsninger og rutiner for anleggsvirksomheten. For nærmere 
informasjon se miljøoppfølgningsplanen (MIP-00-A-03320). 
 
Ved anleggsgjennomføring må det tas noen hensyn: 

• Dersom synlige forurensningskilder dukker opp under tiltak må miljørådgiver 
tilkalles for nærmere utredning.  

• Dersom det dukker opp synlig avfall i massene som håndteres må dette sorteres 
ut og leveres til godkjent mottak. Dersom avfallet ikke lar seg sortere ut, må 
massene som inneholder avfall leveres til godkjent mottak. 

• Selv om undersøkte masser er av tilstandsklasse 1 må det tas hensyn til masser 
som er biologisk forurenset, dvs. inneholder frø eller planterester fra fremmede, 
skadelige arter. Det må utvises særskilt aktsomhet med tanke på dette jf. Krav i 
forskrift om fremmede organismer kap. V § 24. 
 

5.11.7 Avfallshåndtering 

Avfallsproduksjonen omfatter anleggsavfall, samt ev. farlig avfall. Den største mengden 

avfall vil være fra emballasje fra anleggsvirksomheten. Avfallet fra denne delen vil bestå 

av ulike fraksjoner som må holdes atskilt.  

 

Håndtering av avfall deles opp i to kategorier, farlig avfall og annet avfall (ordinært og 
inert avfall). Når det gjelder farlig avfall skal det etableres en sikker og forskriftsmessig 
lagring av slikt avfall, og farlig avfall skal leveres til deponi med tillatelse til å ta imot 
dette. I tillegg til krav om dokumentasjon/veiesedler fra deponi er det krav om at farlig 
avfall skal deklareres før det sendes til godkjent mottak.  
 
Annet avfall (ordinært og inert avfall) skal leveres til mottak godkjente for mottak av slike 

avfallstyper. Som grunnlag for vurdering av hvilke deponi avfall og overskuddsmasser 

skal leveres til, skal det utføres en basiskarakterisering av avfallet. 

 

På riggplassen skal det etableres dokumenterbar kildesortering. Det skal utarbeides en 

avfallsplan med sluttrapport som sikrer minst 80% kildesortering, både for bygge- og 

riveavfall. 

Dersom det genereres overskuddsmasser fra graving i/under eksisterende spor må 
overskuddsmassene håndteres i henhold til godkjent tiltaksplan (jf. 
forurensningsforskriften kap. 2). Overskudd av jordfraksjon (finstoffet) fra sporarbeider 
prøvetas og analyseres for vurdering av rett håndtering/disponering.  
 
Fremmede skadelige arter må ikke spres ytterligere gjennom massehåndtering og 
transport ut av planområdet. For nærmere detaljer om tiltak for å hindre spredning av 
fremmede arter, se rapport om kartlegging av naturmangfold (MIP-00-A-04255).  
 
For nærmere beskrivelse om føringer som legges til grunn for tiltaket iht. faglig 
anbefaling, se miljøoppfølgningsplan (MIP-00-A-03320). 
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5.11.8 Støy og vibrasjoner 

5.11.8.1  Støy 

I henhold til T1442/2016 regnes tiltaket med bygging av kryssingsspor som «utvidelse 
eller oppgradering av eksisterende virksomhet». Veilederen til retningslinjen, M-128, sier 
bl.a. følgende om slike tiltak: «Utvidelse eller utbedringer av eksisterende støyende 
virksomhet vil som regel bekrefte lokaliseringen av virksomhetene for lang tid framover. 
Retningslinjens anbefalinger bør derfor legges til grunn for alle vesentlige endringer eller 
utvidelser av støyende virksomhet, som øker støynivåene merkbart (>3,0 dB) for 
eksisterende bygning med støyfølsomt bruksformål.»  
 
Det er utført støyberegninger for eksisterende og fremtidig situasjon (sumstøy) som viser 
at endringen i lydtrykknivået for de berørte er mindre enn 3 dB. Det er i tillegg vurdert 
den nye støykilden; nytt kryssingsspor, etter hovedregelen i T-1442/2016. Dette 
innebærer vurdering av behov for støytiltak for boliger som blir liggende med 
fasadestøynivå over nedre grenseverdi for gul støysone fra de nye støykildene. Det betyr 
at hovedsporet er inkludert i beregningene kun der dette sporet endres, noe som er rundt 
sporvekslene. 
 
For eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål vil derfor følgende 
vurderingskriterier for jernbanestøy gjelde som følge av planen: 

• Bygninger som blir liggende med fasadestøynivå over LDEN 58 dB fra nye 
støykilder skal vurderes videre for støytiltak i teknisk byggeplan. Støyen 
beregnes fra nye støykilder, det vil si hovedsporet er inkludert i beregningene 
kun der dette sporet endres ved sporvekslene. Et eventuelt krav om videre 
vurdering av støytiltak vil utløses av de nye støykildene. 

• Dersom planlagt økning i trafikkmengde medfører at støynivå på eksisterende 
støyfølsomt bygg øker med mer enn 3,0 dB og fasadenivået samtidig 
overskrider LDEN 58 dB, skal bygget vurderes videre for støyreduserende 
tiltak. 

 
Dersom planlagt økning i trafikkmengde medfører at støynivå på eksisterende 
støyfølsomt bygg øker med mer enn 3,0 dB og fasadenivået samtidig overskrider LDEN 
55 dB, skal bygget vurderes videre for støyreduserende tiltak. 
 
Vurdering av lokale støytiltak (fasadetiltak og lokal skjerming av uteplass) for 
eksisterende bebyggelse utføres i byggeplanfase, samtlige støytiltak må være ferdigstilt 
før nytt anlegg tas i bruk. 
 
For støy følges gjeldende retningslinje for støy i arealplanlegging, T-1442/2016. Som en 
del av planarbeidet for nytt kryssingsspor er det beregnet støy for både dagens situasjon, 
fremtidig situasjon (driftsfase) og anleggsfasen.  
 
Beregningen viser at det er flere boliger innenfor varslet planområde som har støy over 
grenseverdier i T-1442/2016. Siden dagens hovedspor er å betegne som eksisterende 
virksomhet og økning av støyen i prognose år 2040 ikke øker støyen med >3dB utløser 
ikke dette krav om støytiltak i seg selv.  
 
Nytt kryssingsspor er å betrakte som en ny støykilde og vurderes etter hovedregelen i T-
1442/2016. Dette innebærer vurdering av behov for støytiltak for boliger som blir 
liggende med fasadestøynivå over nedre grenseverdi for gul støysone fra de nye 
støykildene. Det betyr at hovedsporet ikke er inkludert i beregningene. Det er støy fra de 
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nye støykildene som vil utløse eventuelle krav om støytiltak. Figuren under viser 
beregnet støy fra det nye kryssingssporet. 
 

 

Figur 44 - Skissen viser støysonekart uten tiltak. Det er vurdert støyskjerm ved eiendommen i rød sone. Utsnitt av MIP-00-X-
00271 

 
Basert på støyberegningene for nytt kryssingsspor (ny støyende virksomhet) vil det være 
3 støyfølsomme bygninger innenfor planområdet som vil ligge innenfor gul støysone. 
Disse eiendommene behandles etter hovedregelen i T1442/2016 og derfor må disse 
eiendommene vurderes skjermet for støy iht. grenseverdiene til jernbanestøy i 
T1441/2016. I utredningen er det regnet med 4 m over bakken iht. T1442/2016. Når 
endelig tiltak skal utformes skaal det regnes på støyen på fasaden samt støyen 1,5 m 
over bakken ift. tiltak på uteplasser iht. T1442/2016. Det er støyen fra ny støykilde dvs. 
nytt kryssingsspor som utløser krav om tiltak og dette behandles etter hovedregelen i 
T1442/2016. 
 
Lokale støytiltak på eiendommene skal endelig vurderes, beregnes og prosjekteres i 
teknisk byggeplan etter det er gjort befaring av eiendommene. 
 
Det er også gjort vurderinger rundt støytiltak langs jernbanen. Det er gjort vurderinger 
rundt eiendommene og effekten av en evt. støyskjerm. Det vurderes at det bare er en 
eiendom som det vil være nødvendig med en skjerm langs banen for å kunne få 
støynivået ned på et nivå slik at man etterpå kan etterleve krav i T1442/2016. Det er 
derfor planlagt en 40 m lang støyskjerm. Støyskjermen skal endelig vurderes i neste 
fase. 
 
Støydempende tiltak er primært kilderettet. Støyskjerming forutsetter grunnforhold som 
tillater tilstrekkelig fundamentering. I byggeplanfasen kan det vurderes benyttelse av 
gabionmur som støyskjerm da dette krever noe mindre mht. fundamentering og derved 
kan være mere kostnadseffektiv.  
 
Konsekvenser i anleggsfasen 
Generelt er det viktig å forsøke å unngå unødvendig støybelastning for naboer i 
anleggsfasen. Grenseverdier oppgitt i retningslinje T-1442/2016 er lagt til grunn for 
utarbeidelsen av støyprognoser og vurderinger av støy i anleggsperioden. Det er aktuelt 
å gjennomføre avbøtende tiltak, se miljøoppfølgningsplanen (MIP-00-A-03320). 
 
Grenseverdiene for anleggsfasen skjerpes for langvarige arbeider over 6 uker og for 
arbeider som medfører impulslyder som f.eks. ved bruk av borerigger eller pigging. For 
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sprengningsarbeider gjelder egne varslingsrutiner. Det henvises til støyretningslinjen T-
1442 for nærmere beskrivelse av føringer for anleggsarbeidet. Berørte naboer vil bli 
informert i forbindelse med anleggsarbeidet. I slik varsling vil det bli informert om 
arbeidets art, forventet periode for støyende aktivitet, daglig arbeidstid, henvisning til 
regelverk og kontaktperson for arbeidet. 
 

5.11.8.2 Vibrasjoner 

Ved beregning av vibrasjonsutbredelse er det en rekke faktorer som gjør beregningene 
kompliserte, som for eksempel grunnforhold, jevnhet i skinnegang, togvekt, hastighet og 
svilleunderlag. Andre undersøkelser med sammenliknbare forhold som på Huvnes-Gulli, 
viser at boliger som ligger nærmere enn 40 meter fra jernbanen vil kunne få vibrasjoner 
som overskrider gjeldende grenseverdier (NS 8176 Vibrasjoner og støt). 
 
Det er sannsynlig at det vil måtte gjennomføres tiltak mot vibrasjoner på enkelte boliger. 
Det anbefales at vibrasjonsmålinger utføres ved boligene som ligger nærmest tiltaket. 
Det er aktuelt å gjennomføre avbøtende tiltak, se MOP (MIP-00-A-03320). 
 
Dersom vibrasjonsmålinger i neste fase i området konkluderer med at området er 
vibrasjonsfølsomt bør det vurderes hvilke tiltak som må til for å minimere vibrasjoner i 
boligene. Det er i teknisk detaljplan gjort innledende vurderinger av mulige tiltak som kan 
avhjelpe vibrasjonsutbredelsen i grunnen, men samtidig også minske støyen fra selve 
vekselen. Det som er vurdert i teknisk detaljplan er:  

- Sporveksler med bevegelig krysspiss  
- Svillematter under sporvekselen  
- Endrede driftsrutiner inkl. smøring, skinneslipning, etc.  

 
Ut ifra dette anbefales det i teknisk detaljplan at det i neste fase ses på 
vibrasjonsmålinger og utbredelse av vibrasjoner i grunnforholdene for å kunne komme 
en løsning nærmere. Dersom grunnforholdene er slik boringer viser, vurderes det at 
løsning med balastmatter kan være en god og langsiktet løsning som ikke krever ekstra 
vedlikehold. Løsningen vil øke støyen litt rundt selve vekselen, men da det gjøres tiltak 
på omkringliggende eiendommer, vurderes dette som akseptabelt. 
 
For nærmere beskrivelse av støy og vibrasjoner, se fagrapport om støy og vibrasjoner 
(MIP-00-A-03318) 
 
Konsekvenser i anleggsfasen 
Anleggsarbeidet vil generelt medføre en viss belastning på nærmiljøet i form av støy, 
støv og rystelser i nærheten av anleggsområdet.  
 

5.12 Anleggsgjennomføring  

Det er i detaljplanfasen gjort vurderinger rundt anleggsgjennomføringen. Fagrapporten 
om anleggsgjennomføring og faseplanlegging (MIP-00-A-03317) har til formål å beskrive 
faseplaner og gjennomføring av prosjektet, samt belyse kritiske grensesnitt opp mot 
eksisterende infrastruktur. 
 

5.12.1 Overordnet strategi for anleggsgjennomføringen 

Se beskrivelse under kapittel 11.1 
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5.12.2 Mål og forutsetninger for anleggsgjennomføring og faseplan 

Sentrale mål i planleggingen har vært å finne løsninger som har minst mulig negativ 
konsekvens for ytre miljø, lavest mulige bygge-, drifts- og vedlikeholdskostnader, samt 
størst mulig oppetid for banen under bygging. Bane NOR har sterkt fokus på oppetid på 
jernbanen under bygging, og derfor skal det velges løsninger og arbeidsmetoder som 
påvirker banestrekningens oppetid minst mulig. [18] 
 
Gjennom prosjekteringen av anlegget i teknisk detaljplan har det vært vurdert flere ulike 
anleggsgjennomføringer der noen av løsningene er fravalgt på grunn av høyere 
kostnader og/eller behov for lengre brudd eller redusert hastighet over en lengre periode 
i dagens spor. 
 
Mål og forutsetninger for utarbeidelse av anleggsgjennomføringen og faseplanleggingen 
har vært som følgende: 

• Kryssingssporet skal tas i bruk i løpet av 2022 iht. kontraktens resultatmål. [18] 

• Minst mulig brudd på banen - drift på bane skal opprettholdes i anleggsfasen, 
bortsett fra nødvendige brudd i forbindelse med arbeider på banen og 
omlegging/justering av jernbanetekniske anlegg.  

• Kostnadseffektive løsninger velges 

• Grunnerverv, planavklaringer, reguleringsplaner, og lignende er avklart før 
oppstart. 

• Kjøreadkomst til alle eiendommer i området skal ivaretas i anleggsfasen 

• Strømforsyning til teknisk hus gjøres før oppstart av prosjektet. Arbeidet utføres av 
netteier (Elvia).  

• Kulverten må etableres som det første i anleggsgjennomføring mtp. å unngå 
anleggstransport nært dagens spor i drift.  

• Det er viktig å etablere fylling i Glomma tidlig i anleggsgjennomføringen for å kunne 
utføre arbeid ved nytt spor og utenfor dagens spor. I tillegg er det et ønske fra 
fylkesmannen at det utføres i perioden 15. juni – 15. september mht. gyteperioder for 
fisk.  

• Signaltekniske endringer er viktig styrende bidrag – eksisterende og nytt 
sikringsanlegg skal ivaretas i anleggsfasen for å unngå evt. farer med trafikk i dagens 
spor.  

• Anleggsarbeider i ulike områder kan gjøres parallelt i brudd.  

• En generell tilbakemelding fra BN er at det ønskes totalbrudd på 36 timer, eller 48 
timer om nødvendig. Krav til høyere brudd må beskrives og begrunnes godt. For 
nærmere informasjon om behov for brudd, se rapport anleggsgjennomføring og 
faseplanlegging (MIP-00-A-03317).  

• Det forutsettes at sporveksel legges inn, kobles til og settes i kontroll i linjeblokken i 
dagens hovedspor. Det er viktig at sporvekselen ikke kobles til kryssingssporet mht. 
sikkerhet. Det er behov for hastighetsnedsettelse i noen dager etter brudd til man har 
tilstrekkelig med tonnasje. Oppheving av saktekjøring i hovedsporet etter innlegging 
av sporveksel følger standard prosedyre for sporstabilisering. Deretter kan tog kjøre 
med normal hastighet i hovedsporet. 

• Det bør påregnes noe saktekjøring ifm. anleggsarbeider nær spor 
Alle anleggsarbeider som kan utføres uten sportilgang i hovedsporet skal velges for å 
unngå ekstra arbeid i hovedspor som krever brudd. Dette gjelder f. eks. ved 
fundamentering av nye KL-master langs nytt kryssingsspor som utføres fra 
anleggsveg langs sporet med hensyn til oppetid av hovedsporet.  

• Dyrket mark som brukes midlertidig i anleggsfasen skal sikres mot påvirkning. Masser 
som fjernes skal legges tilbake på de arealene som gjenstår etter at anleggsfasen er 
avsluttet.  
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• Dagens spor 2 og spor 3 på Galterud stasjon skal legges ned før det nye 
kryssingssporet tas i bruk. Dersom dette blir endret, må konsekvensene for dette 
prosjektet avklares nærmere.  

 
For arbeidstider er følgende lagt til grunn: 

• Normal arbeidstid med varianter av turnusordninger. 

• I brudd forutsettes det døgnkontinuerlig drift. 
 

Anleggsgjennomføringen bør videre optimaliseres i neste planfase når andre brudd på 
Kongsvingerbanen er ferdig meldt inn. Forslag til fremdrift og faseinndeling inkl. brudd er 
nærmere beskrevet i rapport om anleggsgjennomføring og faseplanlegging (MIP-00-Q-
30169) og faseplantegninger (MIP-00-Y-00227).  
 

5.12.3 Omfang og type anleggsarbeider 

Det er i hovedsak lagt til grunn følgende hoved arbeidsoperasjoner i prosjektet: 

• Sprengningsarbeider 

• Graving/løsmasser 

• Massetransport til og fra anlegget 

• Frostsikringslag 

• Forsterkningslag 

• Ballast, sviller og skinner 

• Sporveksler (2 stk.), sporvekselvarme, etc. 

• KL-fundamenter og –mast, barduner, KL-tråd og bæreline 

• Kabelkanaler m/kummer, rørgater, skap, objekter, sporvekselvarme, etc. 

• Stikkrenne 

• Belysning, kamera, etc. 

• Betongarbeider 

• Teknisk hus 

• Riving av eksisterende anlegg 

• Kontroll 
 

5.12.4 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Anleggsarbeider vil foregå nært spor i drift, og arbeidene må utføres iht. Bane NORs 
prosesskoder/krav for arbeid nær jernbane, med tilhørende sikkerhetsvakter og tett 
oppfølgning av stabilitet under eksisterende jernbane. 
 
Alle sporbrudd må meldes inn minimum 1 år før gjennomføringen. I tillegg må det sendes 
inn søknad om tiltak nær jernbanesporet (innenfor en avstand på 30 meter) iht. 
jernbaneloven § 10, Bane NOR [19]. Frist for innmelding/endringer til varsel om arbeider 
nær banen i R21 var 15.10.2019 [20].  
 
Brudd i trafikken under bygging av Galterud kryssingsspor bør samkjøres med andre 
brudd på Kongsvingerbanen. Dette gjelder spesielt med bygging av Bodung 
kryssingsspor. 
 
Det vil være behov totalbrudd av trafikken for kritiske arbeider knyttet til KL-arbeider, 
etablering av sporveksler, rørgater og stikkrenner under spor, samt signal- og 
sikringsarbeider. De relevante trafikkavviklingene gjennom anleggsperioden er nærmere 
beskrevet i rapport for anleggsgjennomføring og faseplanlegging (MIP-00-A-03317). 
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5.12.5 Adkomstveger, anleggs- og riggområder 

I forbindelse med bygging av nytt kryssingsspor vil det være behov for nedenstående 
adkomstveger og riggområder på linjens høyre og venstre side. Det forventes at 
transporten med større kjøretøy kommer nordover fra E16, via Kraftverksvegen.  
 
Ved etablering av adkomstveg til sporveksel 2, som ligger på linjens høyre side, er det 
behov for å kjøre via Kraftverksvegen og Øvre Gulli veg. Denne veien går frem til Gulli 
gård som vist i Figur 45. Vegen har tidligere blitt brukt som adkomstveg til riggområde 
ved E16 og det anses ikke som problematisk å bruke vegen i dette prosjekt mht. å 
adskille anleggstransport og tredjeperson. Det etableres snuplass i enden av 
anleggsvegen. 
 
Ved etablering av sporveksel 1 anvendes Veltavegen som adkomstveg og det bør 
etableres snuplass for anleggskjøretøy.  
 
Det vil også være behov for anleggsområde lengre sør, ved Galterud stasjon, når spor 2 
og 3 skal rives. Adkomstveg til dette anleggsområdet går via Mellandsvegen.  
 
I tillegg vil det være behov for ytterligere midlertidige anleggsområder på Bane NORs 
eiendom langs dagens spor ved etablering av objekter utenfor planområdet og ved 
signal- og sikringsarbeider ved PLO Mellandsmo. 
 
Adkomstveger til anleggsområdet skal etableres på en trafikksikkerhetsmessig god måte, 
der det tilrettelegges slik at man får færrest mulig krysningspunkter mellom 
anleggsarbeider og myke trafikanter. Krysningspunktene skal være tydelig merket og 
skiltet. Fartsdempende tiltak skal etableres før og etter krysningspunktet. Videre skal 
krysningspunkt være tilstrekkelig belyst. 
 
Entreprenøren må sikre tilstrekkelig skille mellom anleggstrafikk og 3. parts person. 
 

 

Figur 45 - Oversikt over adkomstveger og riggplass. Rødt: Ruteplan for anleggskjøretøy. Blått: Riggområde 
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Riggområdet må plasseres på begge sider av jernbanen for å sikre best mulige vilkår for 
utførelse av prosjektet. Hoved riggområdet ligger på linjens venstre side, ved Huvnes 
bru, og adkomstvei går via Kraftverksvegen og Huvnesvegen.  
Det er for prosjektet behov for riggplass utenfor Bane NOR sine arealer. For å 
beslaglegge minst mulig dyrket mark bør anleggsvegen gjennomføres mest mulig 
innenfor de arealene som skal brukes permanent. For utførelse av kulvert, må det være 
tilstrekkelig areal for utførelsen.  
 

Det finnes i dag to vegbruer som krysser over jernbanen som anleggskjøretøy skal kjøre 
under; Huvnes bru og Gulli bru. Fra terreng til underkant konstruksjon er høyden min. 5,5 
m og det anses ikke som en begrensning i høyde for hvilke anleggskjøretøy som kan 
krysse under dagens bruer på anleggsområdet. Anleggskjøretøy vil krysse under den 
sørlige bruen, Huvnes bru, nært spor frem til ny kulvert er etablert. Adkomstveien endres 
deretter til via ny kulvert når kulverten er bygget. Det anbefales at dette utføres tidlig i 
anleggsfasen for å unngå ev. risiko for konflikt med anleggskjøretøy og togtrafikk. 
Anleggsfasen er avhengig av at den nye kulverten etableres tidlig for å ha tilstrekkelige 
gode og sikre adkomstveger til rigg- og anleggsområde.  
 
Fylling i Glomma må også bygges tidlig i anleggsfasen for å ha tilstrekkelig 
anleggsveg/adgang langs dagens og fremtidig spor på linjens venstre side. 
 

Det er viktig å være oppmerksom på kraftlinjer som går på tvers under spor og langs 
med dagens spor samt dagens KL-anlegg som vil gi noen begrensninger i 
anleggsgjennomføringen. Anleggsarbeidene vil komme i nærheten av disse og 
arbeidene må derfor planlegges og utføres iht. sikkerhet for å unngå ulykker. 
 
Det vil være en del anleggsaktiviteter som gjennomføres samtidig og nær boliger, myke 
trafikanter, spor, kraftlinjer og vassdrag. Derfor er det viktig at dette planlegges og at det 
legges til rette for god SHA i prosjektet. Se kapittel 5.14 og rapport om innledende SHA- 
(MIP-00-Q-01673) og SHA-risikovurdering (MIP-00-Q-30169).  
 

5.12.6 Faseplan 

Jernbaneteknisk faseplan skal vise et planlagt anlegg delt inn i faser for togtrafikk i 
sporene. Hensikten er å organisere byggeperioden slik at den tilfredsstiller regler og krav 
til sikkerhet i togframføringen, samt at arbeider i totalbrudd fullføres innenfor planlagt 
brudd. Hver hovedfase skal representere en endring i togframføringen, enten fysisk eller 
signalteknisk.  
 
Prosjektet er tenkt delt i følgende hovedfaser: 

Tabell 5 – Inndeling av hovedfaser 

Fase Togframføring 

Fase 00 Eksisterende anlegg -  

 Fase 00.00 Normal drift i hovedspor 

 Fase 00.10 Totalbrudd - 48 timer 

Fase 10 Midlertidig driftsfase -  

 Fase 10.00 Normal drift i hovedspor 

 Fase 10.10 Totalbrudd - 15 timer 

Fase 20 Midlertidig driftsfase -  

 Fase 20.00 Normal drift i hovedspor 

 Fase 20.10 Hoved-totalbrudd – 56 timer 
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Fase 30 Driftsfase (Ferdig situasjon) -  

 Fase 30.00 Normal drift i spor 1 og spor 2 

 
Fremstilling av faseplaner er tegnet inn i faseplantegningene geografisk (MIP-00-Y-
00227) for å tydeliggjøre anleggsarbeider i området mht. dagens anlegg. Nødvendig 
tekst for anleggsarbeider i hver fase er satt på, men teksten skal være begrenset, da 
ytterligere detaljer beskrives i rapport om anleggsgjennomføring og faseplanlegging 
(MIP-00-A-03317).  
 
For vurdering av byggetiden er det benyttet kjente kapasiteter fra tilsvarende arbeider. 
Alle arbeidene vurderes til å la seg håndtere av en entreprise innenfor byggetid i 
størrelsesorden ca. 14 måneder gitt at det er tilstrekkelige og tilpassende sportilganger, 
samt prosjektet er tilpasset ift. arbeidene som er avhengige av totalbrudd.  
 
Fremdriften for anleggsarbeidene anses å avhenge f.eks. av antall enheter (personell, 
anleggskjøretøyer, etc.) som tilføres anlegget, grunnforhold, grunnvannstand, kjørsel 
fra/til deponi og masseinnkjøp, etc. Med bakgrunn i prosjektets faseplaner og vurderinger 
av anleggsgjennomføring har NIRAS satt opp en overordnet fremdrift der man ser 
byggeutførelsen av prosjektet fordelt utover måneder, Fremdriftsplanen er vist i rapport 
MIP-00-A-03317.  
 
Anleggsgjennomføringen må nærmere detaljeres og planlegges i samarbeid med Bane 
NOR om fremdrift av byggeplan og kontrahering av entreprenør. Signal er styrende 
bidrag i faseplanleggingen og anleggsgjennomføringen og det er derfor viktig at Bane 
NOR signal involveres i videre planlegging. Det er behov for at totalbrudd av togtrafikken 
på Kongsvingerbanen koordineres sammen med eventuelle andre brudd i øvrige 
prosjekter på banen for å minimere totalbrudd. 
 
Andre punkter/områder som spesielt bør gjennomgås, utføres eller avklares i neste 
planfase for å ha best mulig grunnlag for anleggsgjennomføringen er nærmere beskrevet 
i kapittel 11. 
 

5.13 RAMS 

5.13.1 Risikoanalyse for avvik fra teknisk regelverk 

Planlagt nytt kryssingsspor vil gå under eksisterende Huvnes vegbru over jernbanen ved 
Fv. 1954 Kraftverksvegen. Avstand fra senterlinje for nytt kryssingsspor til landkar blir 
mindre enn teknisk regelverk sitt krav på 4,0 meter og det har blitt gitt en 
dispensasjonssøknad iht. dette. Landkaret må også kontrolleres/verifiseres opp mot 
ulykkeslaster fra påkjøring iht. NS-EN1997-1-7. Det skal også vurderes behov for 
risikoreduserende tiltak.  
 
Formålet med risikoanalysen har dermed vært todelt:  

• Vurdere hvordan redusert avstand spor – landkar, i forhold til krav i teknisk 
regelverk, påvirker risikoen ved togframføring.  

• Vurdere om kollisjon fra tog skal være et dimensjonerings kriterium for vegbrua, 
ref. eurokode NS-EN 1991-1-7.  

 
Avviket fra teknisk regelverk med for kort avstand fra det nye kryssingssporet til nordre 
landkar på Huvnes overgangsbru påvirker ikke risikoen ved noen av Bane NOR sine 
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definerte topphendelser, med unntak av avsporing. Risiko for avsporing med 
sammenstøt med landkar for bru er kvantifisert med konklusjon presentert nedenfor. 
 
Resultatet av de kvantitative beregningene viser at sannsynligheten for en avsporing 
som treffer landkaret på nordre ende av Huvnes bru ligger under 1∙10-5. En avsporing 
mot søyle er beregnet til å kunne forekomme en gang hvert 118.000 år, basert på en 
togproduksjon (totalt begge retninger) på 58 persontog og 13 godstog hver dag 365 
dager i året, der alle tog krysser på Galterud. Den beregnede sannsynligheten er 
innenfor kravet i til Statens vegvesens regelverk og Eurokoden, slik at det ikke vil være 
behov for risikoreduserende tiltak ut fra dette regelverk. 
 
For nærmere beskrivelse av risikovurderingen som er gjennomført, se rapport MIP-00-Q-
01929. 
 

5.13.2 RAMS-vurdering  

I RAMS-vurderingsrapporten (MIP-00-Q-01676) vurderes detaljplanens. Formålet er å 
vurdere RAMS (sikkerhet, pålitelighet, tilgjengelighet og vedlikeholdbarhet) mot Bane 
NORs risikoakseptkriterier for sikkerhet og opp mot Bane NORs overordnede krav til 
oppetid. Prosjektets RAM-mål er at løsning skal være tilpasset framtidig trafikkmønster 
og at endring ikke skal ha negativ påvirkning på dagens oppetid. 
 
Analysen gjelder normal drift etter utbygging. Vurderingen er kvalitativ.   

 
RAM vurderingen har kommet til følgende resultat: 

- Fem RAM-forhold er identifisert. Se Tabell 6 nedenfor. 

- Tre RAM-tiltak er identifisert. Alle RAM-tiltak anbefales.  

o TRAM1: Gi innspill til prosjekt som gjennomfører utbygging av FATC. 

Avklare om prosjektet kan gjøre mindre tiltak som forberedelse til framtidig 

utbygging av FATC. 

o TRAM2: Sette porter i gjerde der det er behov for å komme til 

vedlikeholdsobjekter i banen. 

o TRAM3: Innfør KL-seksjonsdeler i henhold til TRV for å lette tilgang for 

vedlikehold og begrense lengde til utkoblingsområde. 

 

Tabell 6 -Identifisering av RAM-forhold 

ID fare RAM-forhold / feilmodi Type system / 

delsystem / objekt 

Årsak 

RAM01 Nytt kryssingsspors 

effekt på togframføring.  

Kryssingsspor Tilfeldig feil. 

RAM02 Prosjektet bygger ikke 

ut FATC. 

Ombygging iht. FATC 

plan. 

Bane NOR har en plan for 

utbygging av FATC, samt en plan 

for utbygging av ERTMS. 

RAM03 Mister mulighet for 

hensetting / sidespor på 

Galterud 

Hensetting Nedleggelse av eksisterende 

Galterud stasjon fører til at 

dagens hensettingsspor på 

Galterud stasjon forsvinner. Det 

bygges ikke nytt sidespor. 
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ID fare RAM-forhold / feilmodi Type system / 

delsystem / objekt 

Årsak 

RAM04 Vanskelig å komme til 

spor pga. gjerde langs 

spor.  

Vedlikehold av spor. 

Redning 

Gjerde settes opp langs spor. 

Gjerde er et hinder for de som 

skal ha tilkomst.  

RAM05 Seksjonering av KL for 

hensiktsmessig tilgang, 

vedlikehold. 

KL seksjonsdeler Innføring av seksjonsdeler 

medfører at vedlikehold kan 

utføres på mindre 

seksjoner/områder uten å måtte 

ta ut lengere strekninger.  

Seksjonsdele må utføres i 

henhold til TRV 

 
Antall objekter som skal vedlikeholdes vil øke litt. Det økte vedlikeholdet er en direkte 
følge av de objekter som legges inn for å øke kapasitet, aktivitet og fleksibilitet på banen. 
Samtidig vil nedleggelse av dagens kryssingsspor og buttspor på Galterud stasjon 
redusere vedlikeholdsbehovet. RAM-vurderingen har ikke funnet forhold som reduserer 
RAM-ytelsen på strekningen.  
 
RAMS-vurderingen har konkludert med at de planlagte endringene tilfredsstiller Bane 
NORs risikoakseptkriterier og prosjektets RAM-mål. 
 

5.13.3 Risikovurdering 

Risikovurderingen har blitt gjennomført som en del av de planlagte RAMS-aktivitetene i 
prosjektet. Risikovurderingen har kommet til følgende resultat: 

- Elleve farer for Galterud kryssingsspor, hvorav tre er eksplisitt risikoestimert, og 

åtte er håndtert av anerkjent regelverk. De tre farene som er eksplisitt 

risikoestimert ligger alle i ALARP-området. 

- Fem risikoreduserende tiltak er identifisert, hvorav fire risikoreduserende tiltak 

anbefales gjennomført. Det er besluttet å gjennomføre egen risikovurdering av 

individrisiko på Aasum planovergang. 

o TS1: Etablere hinder for å redusere mulighet for å kjøre bil ut i sporet på 

eksisterende Galterud stasjon. 

o TS2: Prosjektet melder innspill fra Vy representanten inn til FATC-

prosjektet om at forholdene ved jernbanebru over Skyrudå fører til at det er 

gunstig for sikkerheten at det vurderes innført FATC på strekningen. 

FATC-prosjektet må vurdere tiltaket opp mot øvrige, pågående prioriterte 

FATC-tiltak. 

o TS3: Vurdere bruk av gjerde, bl.a. bruk av høyere gjerde for å sikre utsatte 

områder bedre. 

o TS4: Planovergang ved km 94,994. Prosjektet bør vurdere å informere de 

som har bruksrett om endring i kjøremønster (kortere tid mellom 

passerende tog). 

o TS5 Kvantitativ vurdering av individrisiko for Aasum PLO ved km 94,994. 

- Risikoen på banen er akseptabel uten gjennomføring av risikoreduserende tiltak, 

men tiltak skal gjennomføres i henholdt til prinsippet om kost / nytte. 
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Analysen har identifisert farer som er knyttet til eksisterende forhold på banen, dvs. fare 

for planovergangsulykke på Aasum planovergang ved km 94,994 og fare for avsporing 

som følge av kritisk hastighetsnedsettelse for kjøring på bruene over Mellandsåa km 

92,1 og Skyrudåa og Fv. 175 km 92,5.  

 
RAMS-vurderingen har konkludert med at de planlagte endringene tilfredsstiller Bane 
NORs risikoakseptkriterier og prosjektets RAM-mål. 
 
Alle RAM-forhold og farer og tilhørende tiltak har blitt overført til prosjektets RAM- og 
farelogg og forutsettes fulgt opp der (MIP-00-Q-01677). Prosjektet har felles farelogg 
hvor BN signal har bidratt med farer som avdekkes relatert til signaltekniske løsninger, 
også i kommende prosjektfaser. Tiltak og farer som ikke lukkes i detaljplanfasen 
overføres til prosjektets systemkravspesifikasjon (MIP-00-Q-02298). 
 

5.14 Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø 

5.14.1 Overordnet risikovurdering SHA og tiltak 

Det er gjennomført en innledende SHA-risikovurdering (MIP-00-Q-01673) og detaljert 
SHA-risikovurdering (MIP-00-Q-30169) hvor planlagte arbeidsoppgaver har blitt 
gjennomgått og vurdert med tanke på om prosjekterte løsninger som foreligger nå 
medfører spesielle utfordringer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i utførelsesfasen.  
 
Risiko blir i rapporten vurdert som et produkt av sannsynlighet og konsekvens. De 
farefulle arbeidsoperasjoner er klassifisert som Lav (L), Middels (M) eller Høy (H) 
sannsynlighet og konsekvens. 
 
For de ulike arbeidsoperasjonene/fasene som ble vurdert i analysen endte gruppen opp 
med 16 forslag til tiltak. 

 
 
Tiltakene er listet opp i SHA-rapporten (MIP-00-Q- 30169).  
 
Samtlige arbeidsoperasjoner innebærer noe risiko. I analyseskjema er det derfor notert 
at alle oppgavene inneholder generell risiko som forventes ivaretatt av entreprenørs 
prosedyrer/ HMS- system, selv om det også er behov for B- og/eller C-tiltak. 
 

For prosjektet vil hovedutfordringene innen SHA være: 
For prosjektet vil hovedutfordringene innen SHA være arbeider nær bane med risiko for 
togpåkjørsel og strømgjennomgang. Det er trange forhold med noen arbeid mellom 
togspor og elv. Det blir behov for disponering på grunn av tidspress og sammenfallende 
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arbeider i bruddperioder og dermed forhøyet generisk anleggsrisiko. Risiko knyttet til 
arbeid nær spor og intensivt arbeid i bruddperioder vil i hovedsak ivaretas av Bane 
NORs eksisterende regime for denne type arbeid. Valg av byggemetoder og rekkefølge 
på aktiviteter vil påvirke tidspresset. Det er opp til byggherre å vurdere om metoder og 
rekkefølge skal spesifiseres i konkurransegrunnlaget eller om dette skal være opp til 
entreprenør å bestemme. 
 
Arbeider nær eksisterende veger og eiendommer medføre risiko for at naboer/tredje 
personer kommer inn på anlegget og blir skadet. Anleggstrafikk til og fra området vil 
også medføre fare for påkjørsel av myke trafikanter eller andre bilister. Dette ivaretas av 
arbeidsvarslingsplaner, sikring av fotgjengeroverganger og god planlegging av 
rekkefølge på arbeidet slik at nye adkomstveier er tilgjengelige og nødvendige 
venderhammere er etablert. 
 
Arbeider med/i grøfter, innløfting av ulike objekter og arbeider med kran/rigg er risikofylte 
arbeidsoppgaver som vil forekomme i prosjektet. Det antas av entreprenørens egne 
arbeidsprosedyrer ivaretar sikkerheten i tilstrekkelig grad. For detaljert rundt risikobildet 
henvises det til analysetabell i SHA-rapporten (MIP-00-Q-01673). 
 

5.15 Samordningsmodell  

I forbindelse med prosjekteringen er det utarbeidet/sammenstillet en egen 
samordningsmodell, S_Galterud, som er basert på fagmodeller og grunnlagsmodeller 
utarbeidet i prosjektet. Samordningsmodellen, fagmodeller og grunnlagsmodell er satt 
opp med horisontalt koordinatsystem EUREF 89 NTM sone 11 og vertikalsystem 
NN2000.  
 
  
 

 

Figur 46 - Utsnitt av samordningsmodell for Galterud kryssingsspor rundt ny kulvert. Kilde: NIRAS 
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Figur 47 - Utsnitt av samordningsmodell for Galterud kryssingsspor rundt teknisk bygg, ca. midt på strekningen for 
nytt kryssingsspor. Kilde: NIRAS 

 

 

Figur 48 -Utsnitt av samordningsmodell for Galterud kryssingsspor rundt Gulli bru. Kilde: NIRAS 

 

Samordningsmodellen er utarbeidet i programvaren Infraworks og fagmodeller er 
utarbeidet på dwg-format og ifc-format, samt i Novapoint. Samordningsmodellen og 
fagmodellene overleveres ved avslutning av prosjektet. Det vil til enhver tid være 
fagmodeller som brukes ift. å finne avklaring på faglige spørsmål, mens 
samordningsmodellen er benyttet til 3D-kontroller, -visninger i møter, etc.  3D-modellen 
er et viktig verktøy for å sikre at det ikke oppstår konflikt mellom plassering av signaler, 
KL og andre objekter i detaljplanfasen, men også i videre planfaser.  
 
Grunnlagsmodeller inkluderer følgende fag/ elementer:  

• Eksisterende terreng 

• Eksisterende bergflate modellert ut fra grunnundersøkelser  

• Eksisterende bygg  
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• Eksisterende KL  

• Eksisterende signal (innspill fra BN signal) 

• Eksisterende høyspent  

• Innmålinger gjennomført høsten 2019 
 
Fagmodeller inkluderer følgende fag/ elementer:  

• Overbygning for nytt kryssingsspor 

• Underbygning for nytt kryssingsspor 

• Føringsveier og EL-installasjoner  

• Kontaktledningsanlegg, inkludert fundamenter  

• Nye veger 

• Nye signaler (innspill fra BN signal) 

• Utstyr som gjerde, rekkverk, avmerking på veg, lysmaster, etc.  

• Teknisk hus 

• Overvann, inkludert drenering 

• Kulvert 
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6 OPSJONSLØSNING GALTERUD STASJON – BUTTSPOR  

I teknisk detaljplan er det lagt til grunn at dagens spor 2 (kryssingsspor) og spor 3 
(buttspor) ved Galterud stasjon rives. Ombygging av Galterud stasjon er ikke behandlet 
tidligere i teknisk hovedplan. På våren 2020 ble det fremsatt ett ønske fra banesjefen om 
å beholde spor 2 som buttspor for oppstilling av gule maskiner. Med bakgrunn i dette, 
har NIRAS på et overordnet nivå vurdert løsningen for en slik ombygging fra dagens 
kryssingsspor til et nytt buttspor i spor 2 ved Galterud stasjon. Løsningen er ikke detaljert 
ut og/eller moden på samme nivå som resten av detaljplanen. 
 
Det skal understrekes at dersom opsjonen velges i neste fasen, da må løsningen 
detaljeres ut og at alle fag må prosjekteres mer detaljert før det er mulig å komme med 
P50 og P85 kostnader. Kostnader behandlet i delkapitlene under skal ses som en 
pekepinn på forventet nivå for basiskostnader dersom opsjonen ønskes bygd.  
 

6.1 Beskrivelse av opsjonsløsning  

Prosjektering av dagens kryssingsspor (spor 2) som skal endres til et fremtidig buttspor 
er gjort på et overordnet nivå. Det er prosjektert ut en sporplan (MIP-00-C-00536) som 
viser geometri, veksler og sporstopper. Banesjefen ønsker et buttspor med en lenge 
på >200 m. Dette er vurdert som mulig å oppnå. I de kommende delkapitlene er tiltaket 
beskrevet nærmere.  

6.1.1 Overbygning 

Dagens spor 2 på Galterud stasjon bygges om fra kryssingsspor til buttspor der mest 
mulig av spor 2 gjenbrukes. I hovedsak består ombyggingen av følgende 
arbeidsoperasjoner:  

• Riving av sporveksel 2 og 3  

• Riving av spor 3  

• Ombygging av ca. 40 m spor frem mot sporstopperen  

• Etablering av avsporingstunge 1:7 R255 

• Etablering av mekanisk sporstopper, bremsekraft 200kN og bremselengde 3,9 m 
 
Sporlengde i spor 2 fra middelsmerke til sporstopper er ca. 319,5 m (inkl. sporstopper). 
Hastigheten i avvik vil være 40 km/t, som også er tilfellet i dagens spor 2.  
Buttsporet vil alene bli bygget om der avsporingstungen legges inn samt i området der 
sporstopperarrangementet skal etableres.  
 

 

Figur 49 - Plantegning tatt fra tegningen MIP-00-C-00536 

 
Det er prosjektert ny avsporingstunge av typen 1:7 R255. Avsporingstungen har 

skinneprofil 54E3 og etableres med betongsviller jf. Bane NOR sin standard tegning Sk 
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3350. Ved avsporingstungen og helt i nord der sportstopper legges inn byttes 

overbygningen på dagens spor på en strekning på ca. 40 m. Overgangen fra dagens 49 

kg sviller i spor 2 til den nye avsporingstunge samt koblingen i nord sveises med 

spesielle sveisformer iht. gjeldende krav.  

 

Det er lagt til grunn sporgeometri fra løfteskjema til dagens spor 1, mens spor 2 er gjort 

basert på laserskannet data og annen grunnlagsdata. Dersom opsjonen velges i neste 

fase, er det derfor viktig at det blir gjort tilstrekkelig innmålinger i området for å sikre at 

sporplan, etc. blir mer detaljert og at det sikres godt nok grunnlagsdata for utførelse.  

 

Overbygningen til den mindre andelen av strekningen som bygges om i nord frem mot 
sporstopperen skal være iht. krav i Teknisk regelverk [4]. Det anvendes standard 
ballastprofil, der ballasttykkelsen fra SOK laveste skinne og ned til underkant nedre 
ballastlag er 700 mm, noe som er i overenstemmelse med valg av skinneprofil 54E1.  
 
For sporplantegning med beskrivelse av horisontal- og vertikalgeometri til buttsporet, se 
tegning MIP-00-C-00536. 
 
Dagens buttspor (spor 3) ved Galterud stasjon rives og overbygningen fjernes. Dagens 
sporveksel 2 i dagens hovedspor erstattes med nye rette skinner. 
 

6.2 Underbygning  

6.2.1 Banelegemet 

På mesteparten av strekningen gjøres det ikke noen tiltak i dagens spor 2, og derfor 
gjøres det heller ikke noe utskiftning av underbygningen. I området der avsporingstungen 
legges inn samt i nord der det etableres noen meter med nytt spor, etableres det ny 
underbygning som skjøtes sammen iht. Teknisk regelverk.  
 
I de områder der underbygningen utskiftes eller etableres på nytt er den dimensjonert iht. 
Bane NORs tekniske regelverk. Underbygningen for det nye buttsporet er dimensjonert 
iht. krav for sidespor. Dette fører til at lagtykkelsen for forsterknings- og frostsikringslaget 
for det nye kryssingssporet kan reduseres til 80 % av lagtykkelsen for dimensjonering av 
hovedspor.  
 
Vi får følgende tykkelser for frostsikrings- og forsterkningslag for kryssingssporet og 
området rundt sporvekslene etter at frostsikringen er redusert med 20 %:  
 

 

Figur 50 - Tykkelse på frostsikring- og forsterkningslag for nytt kryssingsspor. Kilde: MIP-00-A-05100 

 
Det er ut ifra de gjennomførte geotekniske grunnundersøkelsene konkludert at 
underbygningen i de områder hvor de to nye sporvekslene skal legges inn, ikke trenger å 
bli byttet ut.  

Kryssingsspor

 [mm]

Forsterkningslag 700 Grus

Frostsikrignslag 640 Grus

Totalt 1340 -

Lag Materiale
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6.2.2 Flom  

Det er for prosjektet rundt Galterud stasjon ikke gjort noe detaljert utredning av flom. Det 
er i teknisk hovedplan gjort en utredning som dekker området, og ut ifra dette 
konkluderes det at det ikke skal være noe fare for flom i området. Dette må endelig 
dokumenteres i neste fase av prosjektet dersom opsjonen velges.  
 

6.2.3 Overvannshåndtering  

Overvann håndteres som i dagens situasjon ved lokal infiltrasjon i grunnen. Det er ved 
gjennomgang av området samt ved gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon og 
vedlikehold ikke funnet noe tegn på telehiv i sporene rundt Galterud stasjon. Det 
vurderes også at området ligger høyt ift. bekken som ligger rett nord for stasjonen.  
 

6.2.4 VA-anlegg 

Det er ikke registret noe VA-anlegg i dette område.  
 

6.2.5 Overvann og drenering 

Det blir etablert en linjegrøft på høyre side av spor 2. Denne grøften ledes til vassdraget i 
sør.  
 

6.2.6 KL 

Dagens KL-master, åk og utliggere gjenbrukes så mye som mulig. Det siste åket mot øst 
står sannsynligvis for nær det nye buttsporet, og må i så fall i tillegg til de to mastene det 
bæres av, rives og erstattes av to nye master. 
  
Videre etableres det KL-mast med bardun for fast avspenning ved enden av det nye 
buttsporet.  
 
Avhengig av plasseringen av nye signaler kan plasseringen av dagens 3 KL-brytere på 
åk gjenbrukes. Videre må det etableres seksjonering i KL i forbindelse med nytt 
hovedinnkjørsignal fra vest. 
 

6.2.7 Lavspenning 

Det etableres sporvekselvarme til sporveksel 1 (dersom dette ikke allerede eksisterer for 
dagens sporveksel). 
 

6.2.8 Tele  

Det forventes ingen endringer i dagens tele- og kommunikasjonsanlegg ved endring av 
spor 2 samt riving av spor 3 på Galterud stasjon. 
 

6.2.9 Signal 

Det forutsettes at spor 2 prosjekteres og ombygges samtidig som at Galterud St. saneres 
og nye Galterud kryssingsspor prosjekteres og bygges. Synergieffektene her er at 
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tilpasninger mellom buttsporet og sikringsanlegget til nye Galterud kryssingsspor kan 
inkluderes i prosjektering av byggeplanfasen. Dersom det gjøres på et senere tidspunkt, 
vil dette medføre økte kostnader for både prosjektering og bygging.  
 
En avgjørende faktor er at løsningen avklares tidlig (relatert til valg av drivmaskiner for 
avsporingstunge/avsporingsveksel i samvirke med eksisterende drivmaskin i SPV1, gitt 
at eksisterende drivmaskin i SPV1 kan gjenbrukes). Det er i estimatet lagt til grunn at 
dagens drivmaskiner kan gjenbrukes, men dette er usikkert og må avklares med 
teknologi tidlig i neste fase dersom opsjonen ønskes innløst/bygget.  
 
Det er viktig at signalprosjekteringen startes opp så tidlig som mulig og at det gjøres 
følgende avklaringer og tiltak: 

- Avklaring med Teknologi om aksept av foreslått løsning 
- Prosjektert løsning må meldes til TTG for trafikale innspill og funksjonell 

godkjenning.  
- Avklaring av usikkerhet ift om det må legges ny kabel mellom buttsporet og 

releanlegg i Sander St. for styring.  
- Det må avklares status/kapasitet i eksisterende blokk-kabler.  
- Drivmaskiner er forutsatt gjenbrukt, men dette må endelig vurderes i neste fase.   
- Det må også etableres nødvendig kapasitet i kabler sikringsanlegget mellom nytt 

kryssingsspor og buttspor.   
- Stillerapparat for Galterud kryssingsspor må tilpasses for lokal frigivning i 

samvirke med det nye buttsporet.  
 
Det er sett overordnet på anleggsgjennomføringen ift. signal og det vurderes at man kan 
benytte de bruddene som allerede er planlagt, se MIP-00-A-03317 fagrapport 
anleggsgjennomføring.   
 
Det legges opp til at følgende arbeider skal gjøres i de ulike bruddene:  
 
Brudd nr. 1 (fase 00.10): 

- Sporveksel 1 legges i kontroll på lineblokka og sporveksel 2 rives ut i påvente av 
ombygging av buttsporet. 

- Apparatskap må etableres så mye som det lar seg gjøre og kabling/terminering 
slik at blokkstyring/blokkabler går via dette apparatskapet, på lik linje med 
midlertidig kontroll av sporvekslene for det nye kryssingssporet under byggefasen 

 
I det siste bruddet (fase 20.10): 

- Logikk for styring av buttsporet etableres i apparatskap (valg av drivmaskintyper i 
sporvekselsløyfe har betydning for omfang og kostnad) 

- Etablere X-sporfelt 
- Omkobling i nabostasjonene (sikringsanlegget til Sander og det nye 

kryssingssporet) 
- Funksjons- og sluttkontroll 

 

6.3 Kostnadsestimat  

6.3.1 Grunnlag for estimat 

For opsjonsløsningen er det gjort en overordnet estimering av kostnadsnivå. For 
kryssingssporet er det kun utarbeidet sporplan, mens andre fag er estimert basert på 
erfaring og vurdering av tekniske løsninger. For dagens spor, underbygning, KL og 
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lavspent er det fremskaffet mengder i form av areal, kubikk og lengder samt noen enkle 
poster som RS. Mengder kombineres med empiriske enhetskostnader fra 
erfaringsprosjekter innen samferdsel i Norge og i noen tilfeller i Danmark der dette har 
vært nødvendig ift. å ha et bredt utvalg av prosjekter. For danske prosjekter er det alene 
sett på enhetsprisen som kan være direkte sammenlignbare og der norske forhold ikke 
spiller noe stor rolle. For videre informasjon om prisbank, estimatmetode, etc. vises det til 
fagrapport dokumentasjon for kostnadsestimat (MIP-00-A-03322). Dokumentet 
omhandler i utgangspunktet ikke opsjonsløsningen, men det er de samme 
forutsetningene lagt til grunn for estimatet for opsjonsløsningen, bortsett fra: 

- Det er benyttet mellom 10 % og 15 % på uspesifiserte kostnader. Uspesifiserte 
kostnader er høyere på grunnlag av at prosjekteringen ikke er detaljert ut på 
samme nivå.  

- For felleskostnader er kostnader til teknisk hovedplan og teknisk detaljplan tatt 
bort, da de allerede er medregnet i hovedløsningen, dvs. i kostnadsestimatet for 
selve kryssingssporet. 

- For felles entreprenørkostnader er post «8.0.13 Anleggsveier» og «8.0.14 
Trafikkavvikling» satt til 0 % i stedet for 1 %. Dette er vurdert ut ifra at det ikke 
trengs noen anleggsveger da alle arbeider gjøres inne på Bane NOR sin eiendom 
og det trengs ikke noe ekstra trafikkavvikling da arbeidene gjøres i de tidligere 
identifiserte bruddene.  

 
Basiskostnaden for ombygging av spor 2 til buttspor samt fjerning av spor 3 er estimert til 
18 560 000 NOK. Dersom opsjonen velges vil man få en besparelse i nedenstående 
estimat på 818 000 NOK ift. at man i det tidligere estimatet har tatt med riving av spor 2 
og spor 3 inkl. vekslere, etc. 
 

Tabell 7 - Oversikt over kostnader for opsjonsløsning  

Post Pris 
[NOK] 

Felleskostnader sammendrag 4 160 000 

Grunnerverv  0 

Felleskostnader entreprenør  3 020 000 

Underbygning  2 210 000 

Overbygning  5 580 000 

Elektro  3 590 000 

Øvrige 0  

Totalt  18 560 000 

 

6.4 Videre planlegging 

Basert på at løsningen har kommet sent inn i prosjektet har den ikke kunnet blitt 
behandlet på et nivå som tilsvarer teknisk detaljplan. Derfor vil det være behov for 
ytterligere prosjektering og avklaringer i neste fase av prosjektet dersom man kommer 
frem til at opsjonen ønskes gjennomført. Arbeidene som er gjort i regi av NIRAS (alle fag 
unntatt signal) og Bane NOR signal, skal ses som en overordnet verifisering av at 
løsningen er gjennomførbar og at det er gjort et anslag/estimat for å kunne vurdere 
omtrentlig pris for ombygningen.  
 
For å kunne ta med denne løsningen videre i neste fase er det viktig at det gjøres en 
endelig avklaring med banesjefen ift. behovet, samt hvordan tiltaket finansieres da dette 
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ikke er med i prosjektets overordnede kostnadsestimat til forventet pris for etablering av 
nytt kryssingsspor ved Galterud.  
 
Dersom det besluttes at denne løsningen skal bygges må man se nærmere på følgende 
punkter: 

- Innmåling av dagens spor  
- Ta ut 2-4 geotekniske undersøkelser rundt sporstopper og i området der 

avsporingstungen legges inn  
- Ta ut prøver for miljøtekniske analyser ift. forurensning  
- Oppdatere MOP ift. å sikre at opsjonsløsningen er inkludert 
- Prosjektering av endelig sporteknisk løsning inkl. mekanisk sporstopp og 

avsporingstunge  
- Prosjektering av signal inkl. godkjenningsprosess  
- Prosjektering av KL, tele og lavspenning  
- Prosjektering av øvrige fag  
- Kostnadsestimering må detaljeres nærmere 
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7 INTERESSENTER 

7.1 Oversikt over interessenter i prosjektet 

Det ble innledningsvis i teknisk detaljplan gjennomført en detaljert kartlegging over alle 
interessenter i prosjektet samt en vurdering av hvordan disse må håndteres gjennom 
prosjektet. For ytterligere informasjon henvises det til interessentanalysen (MIP-00-A-
03057).  

 
Figur 51 – Interessentoversikt med numre og evt. kontaktperson. Kilde: MIP-00-A-03057 

 
Det ble totalt identifisert 31 interessenter med varierende samarbeid/trussel faktorer for 
prosjektet, se neste delkapittel.  
 

7.2 Strategi for håndtering av sentrale interessenter 

Som output fra interessentanalysen fremkommer oversikt over de enkelte interessenters 
virkning på prosjektet og de ble inndelt i 4 kategorier. 

Profil ID

Interessent (Organisasjon/ Enhet/ 

Gruppe)

Kontaktperson            (Navn 

og rolle) Trussel Samarbeid

1 Kongsvinger Kommune Emilie Agnæss, Arealplanlegger3 - Stor 2 - Middels

2 Hedmark fylkeskommune Postmottak 3 - Stor 2 - Middels

3 Fylkesmannen i Hedmark Postmottak 3 - Stor 2 - Middels

4 Statens vegvesen Postmottak Region Øst 2 - Middels 2 - Middels

5 NVE Postmottak 1 - Liten 2 - Middels

6 DSB - 1 - Liten 2 - Middels

7 Vy - 1 - Liten 2 - Middels

8 Godselskap - 1 - Liten 2 - Middels

9 Landbruksinteresser  (kommunen) Jan Thore  Helgedagsrud,  landbrukssjef 2 - Middels 2 - Middels

10 Kongsvinger kreftverk (Eidsiva Energi) - 2 - Middels 2 - Middels

11 Telenor Kabelnett* - 1 - Liten 1 - Liten

12 KL/AT  Kongsvingerbanen Heidi Smisethjell Heidi.Smisethjell@banenor.no 1 - Liten 3 - Stor

13 Jernbaneforum  Kongsvingerbanen Hilde Nygard,  sekretær 1 - Liten 2 - Middels

14 Bane NOR, Ruteplan Eva Fagerli 2 - Middels 3 - Stor

15 Bane NOR,  Funksjonell  godkjenning Morten Rasch 2 - Middels 3 - Stor

16 Bane NOR, Trafikk Godstrafikk: Kjell Ivar Maudal  Trafikk øst: Lars Ola Bækkevold 2 - Middels 3 - Stor

17 Bane NOR, Banesjef Tormod Bergerud 2 - Middels 3 - Stor

18 Bane NOR, Linjen - 2 - Middels 3 - Stor

19 Medier (nasjonale/lokale) - 2 - Middels 2 - Middels

20 Bane NOR, KL/EL Arild Dalen 2 - Middels 3 - Stor

21 Bane NOR, teknologi - 2 - Middels 3 - Stor

22 Bane NOR, signal Arne Olav Solberg 2 - Middels 3 - Stor

23 Bane NOR, eiendom - 2 - Middels 3 - Stor

24 Bane NOR,  konseptkontroll - 2 - Middels 3 - Stor

25 Jernbanedirektoratet - 2 - Middels 3 - Stor

26 Pendlere og andre 

reisende på 

jernbanestrekningen

- 2 - Middels 2 - Middels

27 Gnr/bnr 36/1 Odd Ingar Aanerud 2 - Middels 1 - Liten

28 Gnr/bnr 36/7, 36/31 Ole Fredeik Axel Dulsrud 2 - Middels 1 - Liten

29 Gnr/bnr 35/1 Rune Engeflaen 2 - Middels 1 - Liten

30 Gnr/bnr 34/29 Statens vegvesen region øst 2 - Middels 1 - Liten

31
Gnr/bnr 35/17, 35/18, 36/42, 36/44 Eidsiva Energi AS 2 - Middels 1 - Liten
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Figur 52 – Interessentoversikt. Kilde: MIP-00-A-03057 

 
Ovenstående angir hvorvidt interessenten har potensial for samarbeid, og i hvilken grad 
interessenten har potensiale til å true prosjektet. Som det fremgår over er det kartlagt 19 
interessenter som prosjektet aktivt har måtte samarbeide med. Disse interessentene er 
hovedsakelig Bane NOR, kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen, kraftverk/netteier 
etc.  
 
Interessentregisteret som fremkommer i analysen er brukt for kontinuerlig håndtering av 
interessenter i prosjektet og er løpende fulgt opp ift. å sikre dialog med kartlagte 
interessenter.  
 
For ytterligere informasjon henvises til interesseanalysen (MIP-00-A-03057). 
 

7.3 Planområdet og eiendomsforhold 

Totalt regulert areal er ca. 105 408 m2 (ca. 105,41 dekar), der regulert område i 
hovedtrekk vil omfatte grunneiere i området hvor noe i dag er egnet til landbruk, samt 
Bane NOR sin eiendom langs strandsonen. Sørvest for planområdet går grensen mot 
Sør-Odal kommune, men planen ligger i sin helhet i Kongsvinger kommune.  
 
Grunnerverv ivaretas av Bane NOR i byggeplan. Omfanget av midlertidig og permanent 
grunnerverv fordelt på berørte eiendommer vil dermed synliggjøres i neste planfase når 
bevilgning av midler for bygging er vedtatt.  
 
Varslet planområde er vist i Figur 6. Bane NORs eiendom med eksisterende 
jernbanetrasé inngår i planområdet. Deler av planområdet går også ut i Glomma. 
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8 USIKKERHETSSTYRING  

Usikkerhetsanalyse ble gjennomført i Oslo og via teams den 26. mai 2020. 
Usikkerhetsanalysen ble ledet og gjennomført av HR Prosjekt AS, henviser til MIP-00-Q-
13059. Usikkerhetsanalysen var av type A2 Full analyse av investeringskostnad, 1 
dagers prosess. Analysen var for prosjektfase teknisk detaljplan. Det deltok følgende i 
møtet:  
 

 
Figur 53 – Oversikt over deltakere i usikkerhetsanalysen 

 
Grunnlag for usikkerhetsanalysen ble utarbeidet av NIRAS Norge AS i form av Bane 
NORs standard regneark for kostnadsestimat (basiskalkyle, vedlegg til dokument MIP-
00-A-03321 versjon datert 13.05.2020) med mengder og enhetspriser for alle fag, og 
tilhørende dokumentasjon av både mengder og enhetspriser (dokument MIP-00-A-03322 
versjon datert 13.05.2020).  
 
Forutsetninger for kostnadsestimatet:  

• Estimeringen er gjort nedenfra og opp iht. Bane NORs krav til kostnadsestimering 
på detaljplannivå  

• Krav til usikkerhet på +/- 10 %  

• Prisnivå 2019 

• Alle priser er eksklusive merverdiavgift  

• Alle priser inkluderer arbeider og materialer  

• Uspesifisert er lagt på 5 % generelt, men 10 % for konstruksjon.   

• Mengder i estimatet er hentet fra 3D modeller og tegninger  
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• Enhetspriser brukt i estimatet er relativt ferske erfaringspriser fra oppdrag i på 
Østlandet, diskontert til 2019-priser. De fleste av enhetsprisene er hentet fra 
prosjektene:  

• NIRAS sin prisbank innen veg og jernbane 
• Dr. Techn Olav Olsen sin prisbank innen konstruksjon 
• Ing. Rasmussen & Strand sin prisbank innen tele 
• Entreprenørpris 2012 - Fellesprosjektet E6-Dovrebanen, jernbane, veg, 

VA- og konstruksjonsprosjekt - delstrekningen FP3, Strandlykkja – 
Kleverud/ Labbdalen 

• Entreprenørpris 2019 - E16 Eggemoen-Olum, veg, VA- og 
konstruksjonsprosjekt, kontrakt E01 og E02 

• Entreprenørpris 2019 - SMS 2A Sandbukta-Moss-Såstad, 
Jernbaneunderbygging, veg, VA- og konstruksjon 

• Entreprenørpris 2019 - UDK-01 og UKD-02 Drammen Kobbervikdalen, 
Jernbaneunderbygging, veg, VA- og konstruksjon 

• Entreprenørpris 2013 – FP1 Langset-Kleverud, Dovrebanen-prosjekt. 
• Entreprenørpris - Brøttum-Fåberg renseverk-prosjekt 
• Entreprenørpris 2018 - Femern landanlegg, Danmark – brukt som 

kontroll ift. KL. 
• Entreprenørpris 2018 - KL for hensettingsanlegg på Odense stasjon, 

Danmark – brukt som kontroll ift. KL. 
• Teknisk detaljplan Reinsvoll kryssingsspor 2019 
• Teknisk detaljplan Seterstøa og Sander 2019, veg, VA- og 

konstruksjonsprosjekt 
 
 

Basiskalkyle som lå til grunn for usikkerhetsanalysen er vist i tabellen under. 
Basiskalkyle for usikkerhetsanalysen avholdt 26. mai 2020. 
 

Tabell 8 - Oversikt over kostnader i prosjektet som grunnlag for usikkerhetsanalysen 

Post Kostnadselement (Sammendrag) Beløp i mNOK 

0 Felleskostnader 52,7  

8.1.11 Grunneverv og eiendomsforvaltning  0,80 

8.0 Felleskostander entreprenør 28,1 

8.1 Underbygning  37,9 

8.2 Overbygning  16,8 

8.3 Elektro sammendrag 40,5 

8.9 Øvrige sammendrag  0,00 

Totale produksjonskostnader (8.0, 8.1, 8.2, 8.3, 8.9) 123,3 

Totale basiskostnader 176,8 

 
Det er i etterkant av analysen ikke funnet noe anledning eller forekommet endringer i 
prosjekter som har ført til oppdateringer av estimat. Ovenstående estimat er derfor 
fremdeles gjeldende for Galterud Kryssingsspor.  
 

8.1 Gjennomføring av usikkerhetsanalysen  

En usikkerhetsanalyse er en kvalitativ og kvantitativ analyse som kartlegger usikkerhet, 
identifiserer sårbare områder og forbedringsmuligheter. Gjennom kartlegging av mulige 
hendelser vil de viktigste usikkerhetsområdene kunne prioriteres og relevante tiltak for å 
redusere risiko eller sikre muligheter iverksettes. Usikkerhetsanalysen ble gjennomført 
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som en «gruppeprosess» (vanskeliggjort av COVID 19 og at møtet delvis ble avviklet via 
teams) ledet av en prosessleder Jan Erik Horgen fra HR Prosjekt AS. 
 
Analysen tok utgangspunkt i basiskalkyle og gruppeprosessen, hvor deltakerne vurderte 
usikkerhet i prosjektet. Dette ble i første omgang gjort kvalitativt i form av en Spider-
analyse, for deretter å identifisere usikkerhetsdrivere, og kvantitativt via trippelestimat for 
de aktuelle postene i kalkylen. 
 
Den kvalitative vurderingen, i form av en Spider-analyse, ble gjort for å få en helhetlig 
oversikt over prosjektsituasjonen sammenliknet med andre prosjekter som 
prosjektgruppen kjente til. Dette for å kartlegge hvor prosjektet oppleves mer utfordrende 
enn normalen og dermed hvor tiltak bør fokuseres. 
 
I den kvantitative delen ble usikkerheter, både muligheter og risikoer i prosjektet 
identifisert. Disse ble vurdert ved å sette en sannsynlighet for at de skulle inntreffe og en 
kostnadskonsekvens dersom den skulle inntreffe. Sammen gir dette kritikaliteten av den 
gitte usikkerheten. 
 
De identifiserte usikkerhetene ble gruppert i usikkerhetsdriver. Det ble satt trippelanslag 
på usikkerhetsdriverne og på kalkylepostene. 
 

8.2 Identifiserte usikkerheter  

Det ble gjennomført situasjonskart for 8 gitte fokusområder for å vurdere hvor komplisert 
det enkelte fokusområde er. Situasjonskartet for prosjektet er vist på Figur 54. 
 

 

 Figur 54 – Oversikt over inndeling av interessenter Kilde: [21] 

 
Alle deltakere fikk nå tid til å vurdere usikkerheter i prosjektet og til slutt ble det tatt en 
grundig felles gjennomgang der alle usikkerheter ble drøftet og tilført listen. Det ble totalt 
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registrert 13 potensielle hendelser. Hendelsene ble deretter gruppert etter standard 
usikkerhetsdrivere i usikkerhetsanalyseprosesser for Bane NOR.  
 

 
Tabell 9 - Usikkerhetsdrivere med beskrivelse fra usikkerhetsanalysen. Kilde: [21]  

 

  

Basert på usikkerhetsanalysen ble de største usikkerhetene i prosjektet beregnet og 
beskrevet i Tornado-diagram se Figur 55 under. 
 

 

Figur 55 - Tornado-diagram fra usikkerhetsanalysen. Kilde: [21] 

 
Diagrammet viser at usikkerhetsdriverne U5 Marked, U1 Anleggsgjennomføring og U7 
Prosjektorganisasjon og ledelse har den største usikkerheten i prosjektet. Kontrakts 
strategi er ikke 100% avklart, men det vurderes at det vil bli en totalentreprise og at 
markedet er utenfor prosjektets kontroll, men sannsynligheten vurderes for å være like 
stor for at kostnaden går ned som at den går opp for U5. For anleggsgjennomføring 
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vurderes det at det er noe sannsynlighet for at prisen kan gå ned, dersom entreprenøren 
har forslag til optimalisering, men det ses samtidig også en mulighet til at prisen kan gå 
opp f.eks. grunnet vannstanden i området, utfylling i Glomma etc. Prosjektorganisasjon 
og ledelse påvirkes av kapasitet og tilgang på ressurser hos Bane NOR, og kommer ut 
høyreskjev, dvs. større sjanse for at kostnadene går opp enn ned for U7. 
 
Fra grunnkalkylen er det byggherrekostnader og felles entreprenør som har de største 
usikkerhetene. Det er vurdert at risikoen for at prisen går opp er stort sett lik med sjansen 
for at den går ned. Usikkerheten knyttet til kostnader for hvert enkelt fag er mindre og har 
i stor grad relativt lik opp- og nedside, bortsett fra Veifundament og Bane legeme, KL og 
øvrig elektro samt for grunnerver, der disse har høyreskjev dvs. større risiko for økning 
enn gevinst. 
 
Relativt standardavvik ble beregnet til 19 %, hvilket er relativ høyt for en analyse i teknisk 
detaljplans fasen og for et prosjekt som er vurdert godt gjennomarbeidet med lite 
usikkerhet for mengder og prisingen av disse. U5 Marked er den driver som bidrar mest 
til den totale usikkerhet og dermed det beregnede standardavviket på 19 prosent, målt i 
forhold til total prosjektkostnad, som er høyt. Markedsrisiko er vurdert mye høyere enn 
normalt, pga. stor usikkerhet rundt hva situasjonen med Coronaviruset fører til i 2021. 
Dersom markedsrisiko settes som normalt vil standardavviket bli 15 prosent i stedet, som 
er et mer normalt nivå. 
 

8.3 Kostnader fra usikkerhetsanalysen  

Usikkerhetsanalysen endte opp i anbefalte rammer for prosjektet som vist i Figur 56. 
 

 

 

Figur 56 - Anbefalte rammer fra usikkerhetsanalysen. Kilde: [21]   

P50 for prosjektet er beregnet til 197 mill. kr. 
Kostnadsramme (P85) for prosjektet er beregnet til 234 mill. kr.  
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9 EFFEKT AV PROSJEKTET 

Effektmål for prosjektet har vært som følgende: 

• Øke kapasiteten for lange godstog på Kongsvingerbanen. 

• Kryssingssporet skal legge til rette for kryssing av 750 meter lange godstog og 
samtidig innkjør. 

• Kryssingssporet skal utformes på en slik måte at tidstapet til inn- og utkjøring blir 
så lite som mulig for både gods- og persontog. 

 



Dokumentnummer: MIP-00-A-03109 Dato:  09.07.2020 
900071 – Kongsvingerbanen (Lillestrøm)-Kongsvinger, Galterud kryssingsspor Revisjon: 04A 
Teknisk dokument – Teknisk detaljplan rapport Side: 107 av 120 

 

 

10 GJENNOMFØRING AV DETALJPLANARBEIDET  

I dette kapittelet beskrives prosjektarbeidet som har ført fram til endelig detaljplan 
herunder hvem som har vært involvert i prosessen med utarbeidelse av teknisk 
detaljplan.   
 

10.1 Organisering og styring 

For Bane NOR har prosjektet vært styrt som angitt under.  
 

 

Figur 57 – Organisasjonskart til Bane NOR. Kilde: Bane NOR
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NIRAS sin organisasjon er angitt under: 

 

Figur 58 – Organisasjonskart til NIRAS. Kilde: NIRAS

Tverrgående  stabsfunksjoner tekniske

Estimator, Kostnadsestimering, Anslag Theis Rasmusseen / Kjell Joar Nykmark Prosjektstøtte, prosjektstyrer Vilde Birkeland

Faseplanlegging og anleggsgjennomføring Kjell Joar Nykmark Prosjektstøtte, dokumentstyrer Vilde Birkeland

RAMS Anne Lise Steinsholt Kvalitetsikringsleder Theis Tarp Rasmussen

Einar Langdal 

SHA (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø) Bård Anders Rounge 

Geomatiker Halvor Vadder 

Modellkoordinering / BIM Fasilitering og Geodata Simon Brøgger

Sikkerhetsvakter (HSV, SV, 2.mann FK) Ronny Rostad 

Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse Prosjekteringsledelse

Jernbaneteknikk Carsten Nielsen Anleggsteknikk Kjell Joar Nykmark Miljø og offentlig plan Maria Douglas Stilling

Sporplanlegging Troels Kaare Konstruksjon Inga Katrine Due Støy/akustikk/vibrasjon Jesper Konnerup

Martine Baklien Trausti Hanneson Naturforvalter / Biolog Eirik F. Sæbø

Lavspenning Claus Krejberg Peter Hesselbjerg Agronom / Naturforvalter / Ingeniørgeolog Eivind Stube

Tele Anders Aas Geoteknikk/vibrasjoner Anders Bjerregaard Christensen Arkeolog/etnolog/kulturmiljø Eirik F. Sæbø 

Kontaktledning Dan Mårup Jakob Jensen Forurensning / Miljøteknikk Mari Sunde

Lasse Holm Grunnundersøkelser Kristoffer Kasin Miljørådgiver med Klimagasskompetanse Nora Schjoldager

Signal (Koordinering) Claus Sell Willems Ingeniørgeologi Ole Hartvik Skogstad 

DAK Marie Jørum Hydrologi Aåsa M. Pohl Offentlig plan

Arkitekt Thor Olav Solbjør Planprosess, planbeskrivelser og bestemmelser Astrid Høie Fredheim

Vegplanlegger /-ingeniør Thomas Riis Østergaard Informasjonsrådgiver Astrid Høie Fredheim

VA-ingeniør Aåsa M. Pohl Arealplanlegger Astrid Høie Fredheim
DAK Marie Jørum Plankart Roy Erling Nesheim

Oppdragsleder

Oppdragsleder - Theis Tarp Rasmussen

Bane NOR

Tverrgående  stabsfunksjoner administrative

Ass. Oppdragsleder -  Vilde Birkeland
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10.2 Prosjektet 

Teknisk detaljplan er utarbeidet med bakgrunn i alternativ G5 fra teknisk hovedplan som 
ble anbefalt og videre utredet gjennom innledende optimaliseringsfase i teknisk 
detaljplan på høsten 2019. Som en del av den innledende fasen ble det samtidig 
gjennomført supplerende grunnundersøkelser. Grunnundersøkelser bekrefter valg av 
løsninger fra teknisk hovedplan og det er vurdert om løsninger er tekniske gode og 
økonomiske fordelaktige.  
 

10.2.1 Optimaliseringsfasen  

Teknisk detaljplanfase ble startet opp med en optimaliseringsfase i starten av prosjektet 
på sommeren/høsten 2019. Hensikten med optimaliseringsfasen var å gi Bane NOR et 
solid beslutningsgrunnlag for videre detaljprosjektering av løsninger. 
Optimaliseringsfasen tok utgangspunkt i det anbefalte alternativ G5 fra teknisk 
hovedplan. Det ble i optimaliseringsfasen ikke funnet anledning til å endre på de tekniske 
løsninger overordnet sett, så endringer er alene et resultat av mer detaljert prosjektering i 
denne fasen.  
 
I optimaliseringsfasen ble det funnet at teknisk hovedplan hadde underestimert en del 
poster spesielt rundt grunnarbeider, veg, KL og lavspenning. Dette er rettet opp og 
detaljert ytterligere gjennom detaljplanen slik at det nå foreligger et estimat med en 
usikkerhet svarende til fasen prosjektet er i. For nærmere info rundt kostnader og 
usikkerheter vises det til kapittel 8.  
 
Fasen ble avsluttet med en optimaliseringsrapport (MIP-00-A-03058) for å kunne 
beslutte veien videre for løsningene i detaljprosjekteringen.  
 

10.2.2 Arbeidsmetodikk 

Galterud kryssingsspor er et relativt enkelt prosjekt, men det er mange fag involvert på et 
lite område. Prosjektet inkluderer alt fra spor, underbygning til konstruksjon, veg og 
elektrotekniske fag. Prosjektet er gjennomført fra start til slutt med stort fokus rettet mot 
gjennomføringsfasen og tanker rundt minimalt behov for sporbrudd.  
 
Prosjekteringen er for alle fag utført modellbasert og etter prinsippet i samtidig 
prosjektering (SP) / integrated concurrent engineering (ICE) som arbeidsmetodikk for  
å ivareta momenter, risiko og grensesnitt fra alle fag som var involvert i prosjektet tidlig i 
detaljeringsfasen til ferdig prosjekt. Forutsetninger fra NIRAS for dette prosjektet var at 
prosjektet skulle gjennomføres med tanke på å videreutvikle kompetanse innen (ICE) 
uten å bekoste prosjektkvaliteten, fremdriften og budsjettet.  
 
Det har blitt avholdt 3 fagmøter der NIRAS og Bane NOR har gjennomgått tekniske 
løsninger og mulige optimaliseringspotensialer i detaljplanfasen. Fagmøtene har blitt 
avholdt både hos NIRAS og via teams. Det ble utarbeidet et møtereferat fra hvert 
fagmøte som inneholder alle avklaringer/beslutninger og aksjoner som ble diskutert i 
møtet.  
 
Optimaliseringer har videre blitt implementert i detaljplanrapporten. De elementer som 
må prosjekteres videre og evt. optimaliseres i teknisk byggeplan er beskrevet i kapittel 
11 i denne rapporten. 
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Etter at optimaliseringsrapporten ble ferdigstilt ble sporplanen for nytt kryssingsspor 
plassert i detalj og det kan kun forventes små endringer i modell, dette knyttet til 
vurderinger om det er fjell/løsmasser i enkelte profiler. Videre i detaljplanfasen har det 
blitt utarbeidet rapporter og tegninger for ulike fagområder som ble sendt fortløpende til 
kommentering hos Bane NOR. Alle tegninger og dokumenter som er utarbeidet av 
NIRAS er listet opp i dokumentplanen (MIP-00-A-03049). Bane NORs 
prosjekteringsveileder, tekniske regelverk [4] og Statens vegvesenet sine håndbøker [13] 
er førende for all planlegging/prosjektering som er gjort i utarbeidelse av teknisk 
detaljplan. 
 
Gjennom utarbeidelse av teknisk detaljplan har det blitt utført analysemøter som 
interessentanalyse, signifikansvurdering, RAMS-analyse, miljørisikoanalyse, SHA-
analyse, risikovurdering av togframføring i anleggsfasen, usikkerhetsanalyse og 
samfunnsøkonomisk analyse. 
 
Det har blitt utarbeidet en felles 3D-modell som fortløpende har blitt oppdatert med 
endringer fra de ulike fagområdene i prosjektet. Modellen kan brukes som et verktøy for 
å sikre at grensesnitt mellom fag er ivaretatt. 
 
Alle dokumenter og tegninger som sendes til Bane NOR ved offisielle leveranser har gått 
gjennom sidemannskontroll/faglig kontroll og godkjenning/tverrfaglig kontroll av 
oppdragsledelse. Kommentarer fra Bane NOR til dokumenter og tegninger har blitt 
utvekslet via eSAM. Alle revisjoner som er kommentert av Bane NOR med status 
«avvist», blir fortløpende rettet opp av NIRAS, kvalitetssikret og sendt over til Bane NOR 
i ny revisjon. 
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10.3 Gjennomføring av detaljplanfasen 

Gjennomførelse av detaljplanfasen har fulgt følgende plan: 

Tabell 10 - Fremdriftsplan 

 
 
NIRAS har overholdt alle dagmulktbelagte frister iht. kontraktens D1, kap. 10.2.2. [22] 
 

10.4 Kvalitetsstyring 

Det er i forbindelse med oppstart av detaljplanfasen opprettet og utarbeidet kvalitets- og 
kontrollplan (MIP-00-Q-30160) for prosjektet som følges ved alle offisielle leveranser 
mellom NIRAS og Bane NOR. Kvalitetsplanen skal følge kravene som Bane NOR har 
beskrevet i kontrakten K.012236 – avrop 14 [22], og sendes til kommentering innen 4 
uker fra kontraktinngåelse. Bane NOR har akseptert kvalitetsplanen som er opprettet i 
prosjektet. 
 
Kvalitetssystemet skal bidra til at arbeidsoppgavene løses effektivt i henhold til 
spesifiserte krav og at de gjøres riktig. Prosedyrer og retningslinjer skal beskrive 
arbeidsoperasjoner slik at feil forebygges, effektiv kontroll sikres og riktig kvalitet oppnås. 
Utvikling av kvalitetssystemet skal være en kontinuerlig prosess med faste rutiner for 
avviksbehandling, kvalitetsrevisjoner og ledelsens gjennomgåelse.  
 
Videre har dokumenthåndtering mellom Bane NOR og NIRAS fulgt prinsippene til Bane 
NORs prosjektspesifikke dokumentstyringsprosedyre (PDP). 
 
For ytterligere informasjon om Bane NORs kvalitetssystem henvises det til kontrakten 
K.012236 – avrop [22] og STY-601738 [23]. 
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10.5 Fravik, tillatelser og dispensasjoner 

Systemkravspesifikasjonen (MIP-00-Q-02298) beskriver systemkrav som prosjektet 
følger.  
 
Det er i prosjektet behov for dispensasjon for avstand mellom senterlinje spor og dagens 
landkar på Huvnes bru. Det er i november 2019 utarbeidet risikorapport MIP-00-Q-01929 
som har dannet grunnlaget for dispensasjonssøknaden. Dispensasjonen er gitt og nytt 
kryssingsspor kan derfor bygges som planlagt i teknisk detaljplan. Dersom man vurderer 
å flytte sporet nærmere landkarveggen enn det som er angitt i teknisk detaljplan, vil dette 
kreve en ny dispensasjonssøknad.  
 
Signal, som prosjekteres av Bane NOR, har søkt om dispensasjon fra regelverkets krav 
om å etablere FATC, slik at nye Galterud kryssingsspor bygges med DATC. 
Dispensasjonssøknaden er innvilget med referansenummer 550-001571.  
 
Det er ikke identifisert noen ytterligere vesentlige avvik eller behov for dispensasjoner fra 
teknisk regelverk eller andre bestemmelser i detaljplanfasen. 
 



Dokumentnummer: MIP-00-A-03109 Dato:  09.07.2020 
900071 – Kongsvingerbanen (Lillestrøm)-Kongsvinger, Galterud kryssingsspor Revisjon: 04A 
Teknisk dokument – Teknisk detaljplan rapport Side: 113 av 120 

 

 

11 VIDERE PLANLEGGING OG GJENNOMFØRING 

11.1 Videre planlegging 

Detaljplanen for Galterud kryssingsspor er utarbeidet med nivå og detaljeringsgrad 
svarende til et kostnadsanslag på ±10 % for alle fagene, og danner grunnlaget for 
dokumenter som skal utarbeides i byggefasen. Sporplan for nytt kryssingsspor skal være 
plassert i detalj og det forventes kun små endringer i modellen knyttet til vurderinger om 
det er løsmasser i enkelte profiler, spesielt der nye sporveksler legges inn. Mengdene for 
hvert fag er dokumentert ut fra nedenfra og opp prinsippet i kostnadsestimatet og med 
høy detaljeringsgrad. Det forventes ikke vesentlig behov for å bryte ned fagene i mer 
detaljerte poster i beskrivelsen (forutsatt standard enhetspriskontrakt med beskrivelse i 
G-prog). For generelle poster må det gjøres en langt mer detaljert nedbryting enn det 
som er gjort i kostnadsestimatet. 
 
Entrepriseform/kontraktstrategi må besluttes før man kan gå videre til neste planfase. 
Det forventes at Bane NOR velger totalentreprise ut ifra markedet vi ser nå. I dette 
tilfellet vil entreprenøren ha detaljplanen, eller deler av denne, utlevert som grunnlag for 
prosjektering og estimering av pris for gjennomføring og prosjektering av anlegget. Gitt 
prosjektets størrelse vurderes det ikke som behov for å dele opp prosjektet og man kan 
med fordel utlyse dette arbeidet som en samlet kontrakt.  
 
Forut for videre arbeid må det også foreligge en beslutning fra Bane NOR om prosjektet 
skal gjennomføres basert på foreliggende kostnadsramme fra usikkerhetsanalysen, evt. 
om det må gjøres kutt for å redusere kostnadene. Eksakt gjennomføringsperiode må 
fastsettes av Bane NOR, men det er i prosjektet gjort estimat for lengde på 
gjennomføringsfasen herunder kommet med innspill til evt. sporbrudd som trengs for å 
kunne gjennomføre prosjektet. 
 
Vanligvis vil planlegging/prosjektering av byggeplanen starte opp etter at 
reguleringsplanen er vedtatt. Men det kan søkes om fravik dersom man har god grunn til 
å tro at reguleringsplanen vedtas i Kongsvinger kommunen vinteren 2020/2021. 
Reguleringsplanen er vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring. 
Merknadsfristen er satt til 07. august 2020, og det forventes at det kan fattes vedtak om 
planen innen utgangen av 2020.   
 
Ibruktakelse er satt til slutten av 2022, og det er på nåværende tidspunkt ikke besluttet 
dato for oppstart av byggeplan. 
 

11.2 Avklaringer i neste planfase 

I dette kapittelet er det listet opp områder som spesielt bør gjennomgås, utføres eller 
avklares i neste planfase for å ha et best mulig grunnlag for bygging. Listen er ikke 
uttømmende, men skal ses som en retningslinje til hva som minimum må gjøres i neste 
fase av prosjektet.  
 
Generelt:  

- I teknisk hovedplan er det lagt til grunn at nye KL-fundamenter langs dagens spor 
gjøres fra skinnegående maskin. Det er forutsatt at gamle Galterud stasjon kan 
brukes som hensetting og at dette spor først rives når nytt kryssingsspor er bygd. 
Dersom dette endres skal man være oppmerksom på at det er langt til alternativ 
mulighet for hensetting, enten på Årnes eller Kongsvinger stasjon.  
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Grunnundersøkelser: 

- Det må utføres supplerende grunnundersøkelser i byggeplanfasen på strekningen 
der sporet går parallelt med Glomma (rundt km. 93.800 - km. 94.100). De 
supplerende undersøkelser skal verifisere oppbyggingen til eksisterende spor 
samt verifisere at eksisterende sikring ut i Glomma består av sprengstein. 
Undersøkelsene kan eksempelvis utføres med boring av totalsondering fra spor.  

- Det må gjøres supplerende grunnundersøkelser i området hvor kranen for innløft 
av kulvertelementer settes opp. Dette for å sikre mot utilsiktede hendelser.  

- Det bør vurderes om det tas 2-3 ekstra borepunkter i området helt i nord for å få 
en bedre kontroll på bergets beliggenhet. Det vurderes ikke som kritisk, men det 
kan være lurt å ha mer kontroll på fjellflaten dersom det velges totalentreprise 
som gjennomføringsform.  

- Det er forutsatt at teknisk hus kan direkte fundamenteres. Det er ikke tatt veldig 
mange boringer i dette området, og det tilrådes at det evt. gjøres enkle 
sonderinger i området og tas ut en prøve ifm. utarbeidelse av 
konkurransegrunnlag for neste fasen (totalentreprise eller vanlig 
utførelsesentreprise). 

- Det må utføres avlesning av piezometeret (poretrykksmåler) i punkt 2023 og 
punkt 206, slik at man får en periode på mer enn ett år før prosjektet utføres.   

- Det er ikke tatt ut miljøprøver fra de planlagte riggområdene. Det anbefales at det 
utføres egne orienterende miljøundersøkelser for valgte riggområder for å forsikre 
seg om tilstanden på området før arbeider igangsettes, samt av hensyn til mulig 
masseutskiftning. 
 

Anleggsgjennomføring og togfremføring: 
- Det anbefales at det gjennomføres en ny risikovurdering av togframføring i starten 

av byggeplanen uansett hvilken gjennomføringsform som velges. Dette skal være 
med til å minimere risikoen i gjennomføringsfasen. Risikovurderingen av 
togframføring i anleggsfasen, som er utarbeidet i teknisk detaljplan, kan benyttes 
som innspill til den nye analysen.  

- Anleggsgjennomføringen og brudd for togtrafikk skal detaljeres nærmere i 
byggeplanfasen. Trafikkbrudd i 2021 er meldt inn i ARBIS, mens trafikkbrudd vil 
bli meldt inn for 2022 senest september 2020. Brudd må nærmere koordineres 
sammen med andre brudd på Kongsvingerbanen. 

 
Koordinering mot tilstøtende prosjekter og eksterne parter 

- Videre koordinering med prosjektet på Bodung for å sikre at man utnytter 
hverandres brudd.  

- Koordinering med prosjektet på Bodung ift. å kunne flytte eksisterende 
reservestrøms trafo fra Galterud stasjon til Bodung kryssingsspor.   

- Interne godkjenninger i Bane NOR for signal og andre fag. 
- Grunnerverv for både permanente og midlertidige inngrep må avklares gjennom 

offentlig plan.  
- Alt av formelle søknader/meldinger til kommune/SJT må utarbeides og sendes inn 

som en del av teknisk detaljplan.  
- Det må utføres kabelpåvisning av kraftlinjer under spor for å få tilstrekkelig 

informasjon om plassering av kabler under spor. 
- Det må gjøres skriftlig avtale med E-CO nett AS (tidligere Eidsiva) ift. kryssende 

kabler og ledninger herunder ny forsyning til teknisk hus.  
- Koordinering med Innlandet fylkeskommunen ift. tiltak på dagens Huvnes bru. Det 

kan være behov for at vedlikeholdsarbeidet gjøres i brudd.  
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Prosjektering og modenhet:  

- Innhente «ferske» data for kart, kabler/el-installasjoner og drenering/VA-anlegg.  
- Prosjektering av alle tekniske fag til et nivå for bygging. Generelt er 

prosjekteringen kommet langt og alle fag er detaljert ut.  
- 3. partskontroll for geoteknikk og konstruksjon.  
- Utarbeide mal for tilvirknings- og FDV-dokumentasjon.  

 
Ytre miljø og oppfølgning: 

- Nærmere analyse av vibrasjoner og støy i forbindelse med arbeider som skal 
utføres. Det anbefales at det gjøres målinger i forkant av prosjektet samt i 
prosjektets levetid og i noe tid etter. Ut fra målinger må det vurderes om det skal 
gjøres tiltak spesielt i området rundt sporvekslene.  

- Med bakgrunn i målinger må det vurderes om det er behov for å legge inn myke 
ballastmatter for å redusere vibrasjonen. Dersom det legges inn ballastmatter må 
det gjennomføres ny støyberegning.   

- Støy - utarbeide kommunikasjonsplan ift. anleggsgjennomføringen.  
- Kartlegging av grunnvannsbrønner/vanninntak.   
- Utarbeide avfallsplan. 
- Oppdatering av MOP ved behov. 
- Utarbeide miljøplan for gjennomføring av prosjektet. 
- Utarbeide avfallsplan for prosjektet. 
- Innsending og godkjenning av tiltaksplan for forurenset grunn før anleggsstart.  
- Planlegge arealer for midlertidige mellomlager mht. blant annet avrenning. 
- Informasjon til innbyggere/berørte om anleggsarbeidet. 
- Fjerning/bekjemping av svartlistearter  
- Utarbeide plan for sikring mot sediment spredning ved utfylling i Glomma 

 
Porter til el-tekniske installasjoner: 

- I neste fase er det behov for å avklare plassering av porter i gjerde mht. drift og 
vedlikehold av jernbanetekniske objekter langs banen. I sammenheng med dette 
må det avklares om det er tilstrekkelig med en port ved sporveksel 2 fra den nye 
adkomstvegen mht. tilgjengelighet til skap for sporvekselvarme som står på den 
andre siden av hovedsporet.  

 
Opsjon, buttspor Galterud Stasjon: 
Dersom det besluttes at denne løsningen skal bygges, må man se på: 

- Innmåling av dagens spor  
- Ta ut 2-4 geoteknisk undersøkelser rundt sporstopper og i området der 

avsporingstungen legges inn  
- Prosjektering av endelig sporteknisk løsning inkl. mekanisk sporstopp og 

avsporingstunge  
- Prosjektering av signal inkl. godkjenningsprosess  
- Prosjektering av KL, tele og lavspenning  
- Prosjektering av øvrige fag  
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13 VEDLEGG 

A. Tegninger 

Dokumentnummer Dokumenttittel 

MIP-00-B-00084 Oversiktstegning over hele prosjektet 

MIP-00-C-00338 Plan og profiltegning nytt kryssingsspor - tegning 1 av 6 

MIP-00-C-00339 Plan og profiltegning nytt kryssingsspor - tegning 2 av 6 

MIP-00-C-00340 Plan og profiltegning nytt kryssingsspor - tegning 3 av 6 

MIP-00-C-00341 Plan og profiltegning eksisterende hovedspor- tegning 4 av 6 

MIP-00-C-00418 Plan og profiltegning eksisterende hovedspor - tegning 5 av 6 

MIP-00-C-00419 Plan og profiltegning eksisterende hovedspor - tegning 6 av 6  

MIP-00-C-00536 Plan og profiltegning, Buttspor ved Galterud stasjon 

MIP-00-D-00156 Plan og profiltegning - VIPS 90100, 90110, 90115 

MIP-00-D-00157 Plan og profiltegning adkomstveger - VIPS 90120, 90130 

MIP-00-D-00247 Adkomstveg ved Gulli bru  

MIP-00-F-00210 Normalprofil, Veg  

MIP-00-F-00211 Normalprofil, Nytt kryssingsspor inkl. utfylling i Glomma 

MIP-00-F-00319 Normalprofil - Nytt kryssingsspor, ny veg og dagens Gulli bru 

MIP-00-H-00107 Plan, Overvann og drenering 10-års flom 

MIP-00-H-00108 Plan, Overvann og drenering 200-års flom 

MIP-00-H-00109 Profil, Overvann og drenering nordlig linjegrøft, 200-års flom 1 av 3 

 MIP-00-H-00160 Profil, Overvann og drenering nordlig linjegrøft, 200-års flom 2 av 3 

MIP-00-H-00161 Profil, Overvann og drenering nordlig linjegrøft, 200-års flom 3 av 3 

MIP-00-H-00162 Profil, Overvann og drenering sørlig linjegrøft, 200-års flom 1 av 3 

MIP-00-H-00163 Profil, Overvann og drenering sørlig linjegrøft, 200-års flom 2 av 3 

MIP-00-H-00164 Profil, Overvann og drenering sørlig linjegrøft, 200-års flom 3 av 3 

MIP-00-I-00383 Føringsveier, kabeltraser langs jernbanen, plantegning km 92,900-93,200 

MIP-00-I-00384 Føringsveier, kabeltraser langs jernbanen, plantegning km 93,200-93,600 

MIP-00-I-00385 Føringsveier, kabeltraser langs jernbanen, plantegning km 93,600-94,000 

MIP-00-I-00386 Normalprofil kabelkasser 

MIP-00-I-00421 Føringsveier, kabeltraser langs jernbanen, plantegning km 94,000-94,300 

MIP-00-I-00422 Føringsveier, kabeltraser langs jernbanen, plantegning km 94,300-94,600 

MIP-00-I-00433 Normalprofil kabelkasser 2 

MIP-00-I-00482 Føringsveier, kabeltraseer langs jernbanen, plantegning km 94,900-95,200 

MIP-00-I-00483 Føringsveier, kabeltraseer langs jernbanen, plantegning km 96,100-96,400 

MIP-00-I-00484 Føringsveier, kabeltraseer langs jernbanen, plantegning km 91,600-91,900 

MIP-00-I-00485 Føringsveier, kabeltraseer langs jernbanen, plantegning km 92,500-92,800 

MIP-00-K-01164 Oversiktstegning  

MIP-00-K-01165 Graveplan og tilbakefyllingssnitt 

MIP-00-K-01166 Vingemurer 

MIP-00-K-01167 Snitt og detaljer, form og armering 

MIP-00-K-01373 Prinsipptegning, Teknisk hus 

MIP-00-M-00217 Geografisk kabelplan og utvendige teleobjekter km 92,650 - 93,400 

MIP-00-M-00218 Geografisk kabelplan og utvendige teleobjekter km 93,400 - 94,160 

MIP-00-M-00219 Geografisk kabelplan og utvendige teleobjekter km 94,160 - 94,800 
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MIP-00-M-00303 Disponering telerom (datakabling el-teknisk hus, oversikt adgangskontroll) 

MIP-00-M-00304 Enlinje datatransmisjon 

MIP-00-N-00606 
Overordnet plan med inntak og hovedfordelinger for stasjonen/ strekningen med 
situasjonsplan (kart) som grunnlag 

MIP-00-N-00608 Enlinjeskjema fra inntak til forbruksgjenstand 

MIP-00-N-00609 Overordnet plan for sporvekselvarme til skap 1 

MIP-00-N-00611 Overordnet plan for sporvekselvarme til skap 2 

MIP-00-N-00969 Installasjonstegning teknisk hus - prinsipptegning 

MIP-00-N-01161 Enlinjeskjema HF  

MIP-00-N-01163 Enlinjeskjema UF1 

MIP-00-N-01164 Enlinjeskjema UF2 

MIP-00-N-01165 Enlinjeskjema UF2.1 Telerom 

MIP-00-N-01166 Enlinjeskjema UF Signalrom  

MIP-00-N-01181 km 92.550 - km 95.220, Skjematisk kabelplan, Bryterkabler 

MIP-00-N-01182 km 93,650, Lavspent, Koblingsliste RTU, KL-brytere 

MIP-00-R-00520 km 92.550 - km 95.220, Kontaktledningsanlegg, Returkretsskjema  

MIP-00-R-00521  km 92.550 - km 95.220, Tverrfaglig jordingsplan, Felles elektro 

MIP-00-R-13015 km 92.550 - km 95.220, Kontaktledning, Oversiktsplan 

MIP-00-R-13016 
 km 92.550 - km 95.220, Kontaktledning, Koblingsskjema (Oppretting av IAT-20-R-
30348) 

MIP-00-R-13017 km 93.007, Kontaktledning, Dokumentasjon av trådføring i sporveksel 1 

MIP-00-R-13018 km 94.587, Kontaktledning, Dokumentasjon av trådføring i sporveksel 2 

MIP-00-R-13019  km 92,550 til km 92,925, Kontaktledningsanlegg, Stasjons- og strekningsplan 

MIP-00-R-13020  km 92,925 til km 93,300, Kontaktledningsanlegg, Stasjons- og strekningsplan 

MIP-00-R-13021  km 93,300 til km 93,675, Kontaktledningsanlegg, Stasjons- og strekningsplan 

MIP-00-R-13022  km 93,675 til km 94,050, Kontaktledningsanlegg, Stasjons- og strekningsplan 

MIP-00-R-13023  km 94,050 til km 94,425, Kontaktledningsanlegg, Stasjons- og strekningsplan 

MIP-00-R-13024  km 94,425 til km 94,800, Kontaktledningsanlegg, Stasjons- og strekningsplan 

MIP-00-R-13025  km 94,800 til km 95,175, Kontaktledningsanlegg, Stasjons- og strekningsplan 

MIP-00-R-13026 km 92.550 - km 95.220, Kontaktledning, Tverrfaglig jordingstabell 

MIP-00-V-00157 Borplan detaljplanfase 1 av 5 

MIP-00-V-00158 Borplan detaljplanfase 2 av 5 

MIP-00-V-00159 Borplan detaljplanfase 3 av 5 

MIP-00-V-00160 Borplan detaljplanfase 4 av 5 

MIP-00-V-00161 Borplan detaljplanfase 5 av 5 

MIP-00-X-00263 Støykart, eksisterende spor, dagens situasjon - tegning 1 av 2 

MIP-00-X-00264 Støykart, eksisterende spor, dagens situasjon - tegning 2 av 2 

MIP-00-X-00266 Støykart, eksisterende spor, fremtidig situasjon uten tiltak - tegning 1 av 2 

MIP-00-X-00267 Støykart, eksisterende spor, fremtidig situasjon uten tiltak - tegning 2 av 2 

MIP-00-X-00268 Støykart, Nytt kryssingsspor uten tiltak - tegning 1 av 2 

MIP-00-X-00269 Støykart, Nytt kryssingsspor uten tiltak - tegning 2 av 2 

MIP-00-X-00270 Støykart, Nytt kryssingsspor med tiltak - tegning 1 av 2 

MIP-00-X-00271 Støykart, Nytt kryssingsspor med tiltak - tegning 2 av 2 

MIP-00-X-00370 Temategning, gjerde og porter 

MIP-00-Y-00227 Faseplantegninger 

 MIP-00-W-00033  Plankart 
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B. Fagrapporter 

Dokumentnummer Dokumenttittel 

MIP-00-A-03049 Dokumentplan 

MIP-00-A-03054 Prosjektstyringsbasis 

MIP-00-A-03057 Interessentanalyse 

MIP-00-A-03058 Optimaliseringsrapport 

MIP-00-A-03068 Fagrapport, geoteknisk datarapport 

MIP-00-A-03069 Fagrapport, geoteknisk vurderingsrapport 

MIP-00-A-03108 Sedimentundersøkelser 

MIP-00-A-03109 Teknisk detaljplan rapport 

MIP-00-A-03129 Fagrapport konstruksjon 

MIP-00-A-03316 Fagrapport VA, overvann, og drenering 

MIP-00-A-03317 Fagrapport anleggsgjennomføring og faseplanlegging 

MIP-00-A-03698 Fastmerkenett 

MIP-00-A-05100 Fagrapport - underbygning 

MIP-00-A-40534 Beregning av kabel og vern (FEBDOK-beregninger) 

MIP-00-A-40561 Sluttrapport for innmåling og terrengmodell 

MIP-00-Q-02498 Kravgrunnlag  

MIP-00-Q-01673 Innledende SHA risikovurdering 

MIP-00-Q-01675 Systemdefinisjon 

MIP-00-Q-01676 RAMS-vurdering 

MIP-00-Q-01677 Fare- og RAM-logg 

MIP-00-Q-01678 Sikkerhetsbevis for prosjektering 

MIP-00-Q-01929 Risikoanalyse for avvik fra teknisk regelverk 

MIP-00-Q-02237 RAM- og sikkerhetsplan 

MIP-00-Q-02296 Signifikansvurdering av behov for RAM-Analyse 

MIP-00-Q-02297 Signifikansvurdering CSM RA 

MIP-00-Q-02298 Systemkravspesifikasjon og verifisering av systemkrav 

MIP-00-Q-02299 Dokumentasjon for TSI krav er etterlevd 

MIP-00-Q-30138 Verifikasjon av prosesskrav 

MIP-00-Q-30139 Kvalitetsplan 

MIP-00-Q-30156 Vurdering av risiko og egnethet for KL-anlegg 

MIP-00-Q-30157 Samsvarserklæring, KL-anlegg 

MIP-00-Q-30158 Vurdering av risiko og egnethet for lavspenningsanlegg 50 Hz 

MIP-00-Q-30159 Samsvarserklæring iht. FEL 

MIP-00-Q-30160 Kontrollplan 

MIP-00-Q-30169 Detaljert SHA-risikovurdering 

MIP-00-A-03329 Planbeskrivelse 

MIP-00-A-03330 Planbestemmelser 

MIP-00-A-03331 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

MIP-00-A-05038 Merknadsbehandling 
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C. Analyserapport: Estimering 

Dokumentnummer Dokumenttittel 

MIP-00-A-03321 Kostnadsestimat 

MIP-00-A-03322 Dokumentasjon for kostnadsestimat 

 

D. Analyserapport: Miljø 

Dokumentnummer Dokumenttittel 

MIP-00-A-03318 Fagrapport støy og vibrasjoner 

MIP-00-A-04255 Kartlegging av biologisk mangfold og fremmede arter  

MIP-00-A-04281 Forurenset grunn 

MIP-00-A-03319 Fagrapport fra miljørisikovurdering 

MIP-00-A-03320 Fagrapport miljøoppfølgingsplan (MOP) 
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