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SAMMENDRAG 

Anleggsvirksomheten kan påvirke omgivelsene med større konsekvenser for landskap, 
naturmiljø, forurensning til vann og luft samt støy enn det ferdige anlegget vil gjøre. I 
forbindelse med anleggsfasen vil det være behov for flere adskilte anleggs- og 
riggområder som ligger på begge sider av dagens hovedspor der nytt kryssingsspor 
etableres. Det er også behov for midlertidige anleggsområder lengre sør for planområdet 
i sammenheng med riving ved Galterud stasjon. Mindre arbeider langs spor utenfor 
planområdet mht. signalarbeider og KL-arbeider vil være nødvendig. 
 
Gjennom planleggingen av anleggsgjennomføringen er det inkludert avbøtende tiltak for 
å redusere konsekvensene for beboere og eksisterende infrastruktur i anleggsfasen. Se 
nærmere detaljer i detaljplanrapporten (MIP-00-A-03109), SHA-rapportene (MIP-00-Q-
30169 og MIP-00-Q-01673), miljøoppfølgningsplan (MIP-00-A-03320), 
miljørisikovurdering (MIP-00-A-03319) og støyrapport (MIP-00-A-03318). Disse vil gjelde 
for hele utbyggingen og alle rigg- og anleggsområder. 
 
Arealbehov og lokalisering av rigg- og anleggsområder 
Rigg og anleggsområder er planlagt med så lite arealbeslag som mulig, samtidig som 
sikker adkomst og tilstrekkelig arbeidsplass for anleggsmaskiner er etablert. 
 
Massehåndtering 
Det er generelt et underskudd av egnede masser/stein for tilbakefylling av masser i 
prosjektet, dette må derfor hentes fra et uttak nær prosjektområdet. I området rundt Galterud 
finnes det pukkverk som kan anvendes (ca. 18 km unna), for eksempel Odal grus AS. 
Pukkverket har også godkjente masser til overbygning jernbane.  
 
Det vil bli overskudd av jordmasser i forbindelse med prosjektet som ikke kan gjenbrukes 
innenfor tiltaksområdet. Masser som ikke er egnet for overbygning eller underbygning må 
kjøres bort til et godkjent mottak. Det finnes egnet massemottak ca 36 km unna (Kulmoen 
massemottak).  
 
Prosjektet omfatter en mindre andel sprengningsarbeider i nordlig ende av planområdet som 
utføres iht. gjeldende regelverk. Det bør tas 2-3 ekstra borepunkter i nordligste området for å 
få en bedre konkroll på bergets beliggenhet. Det vurderes ikke som kritisk men det kan være 
lurt å ha mer kontroll på fjellflaten dersom det velges totalentreprise. 
 
Resultatet fra gjennomførte miljøprøver viser at alle prøvepunkter tilfredsstiller krav for 
tilstandsklasse 1, og overstiger ikke normverdier. Masser av tilstandsklasse 1 kan disponeres 
fritt på tiltaksområdet, samt annen eiendom dersom massene ikke inneholder avfall som lett 
lar seg utsortere (murstein, betong, jern m.m.). Dersom massene med tilstandsklasse 1 
inneholder avfall som ikke lar seg utsortere og skal fjernes fra tiltaksområdet, må disse 
leveres til godkjent mottak. Dersom det under anleggsarbeidene oppdages masser av 
tilstandsklasse 2 kan massene disponeres fritt på tiltaksområdet, men ikke på annen 
eiendom. Skal massene kjøres bort må disse leveres til godkjent mottak. 
 
Det er utført en kartlegging av biologisk mangfold og fremmede arter (MIP-00-A-04255). Det 
ble ikke registrert rødlistede planter eller dyr, men det ble registrert en rekke fremmede, 
skadelige arter. Massene det gjøres terrenginngrep i kan inneholde fremmede organismer 
som frø av fremmede og uønskede planter. Fremmede skadelige arter må ikke spres 
ytterligere gjennom massehåndtering og transport ut av planområdet. Det må utvises 
særskilt aktsomhet med tanke på dette, jf. kravene i forskrift om fremmede organismer. Tiltak 
for å sikre dette er beskrevet i Miljøoppfølgingsplanen (MIP-00-A-03320).  
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Dyrka mark vil berøres både som permanent og midlertidig beslag. Matjorda skal tas av og 
deponeres midlertidig for deretter å legges tilbake. Dagens tilstand for dyrka mark skal 
opprettholdes så langt det lar seg gjøre. 

 
Håndtering av vann i anleggsfasen 
Håndtering av overvann og drenering i anleggsperioden vil bli ivaretatt ved å samle og lede 
dette ned til Glomma. Det vil for anlegget ikke være behov for rensing da det nye 
jernbaneanlegget ikke medfører forurensede masser.  
 
Fra selve riggplassen må overvann samles opp og renses i områder hvor det eventuelt vil 
være påfylling av drivstoffer o.l. slik at spredning av kjemikalier unngås. Forurenset vann kan 
ikke slippes ut uten å søke fylkesmannen om utslippstillatelse iht. Forurensningsloven §11. 

 
Sportilgang i anleggsperioden 
Det vil være behov for totalbrudd av trafikken for kritiske arbeider knyttet til KL-arbeider, 
etablering av sporveksler, rørgater og stikkrenner under spor, samt signal- og 
sikringsarbeider. Det vil være behov for 56-timers, 48-timers og 15-timers brudd av 
trafikken for kritiske arbeider som er avhengig av sportilgang i hovedsporet. I fasene 
mellom totalbruddene vil togtrafikken på Kongsvingerbanen driftes med normal 
hastighet.  
 
Brudd i trafikken under bygging av Galterud kryssingsspor bør samkjøres med andre 
brudd på Kongsvingerbanen. Dette gjelder spesielt med bygging av Bodung 
kryssingsspor.  
 
Det har blitt undersøkt om flere anleggsarbeider som krever brudd i trafikken kan 
planlegges samtidig. Anleggsarbeider i samme område som utføres samtidig føre til 
utfordringer som kan forstyrre den planlagte anleggsgjennomføringen og øke risikoen for 
økende brudd på banen enn tidligere planlagt. På bakgrunn av dette planlegges 
anleggsarbeider i samme område i serie, mens arbeider i ulike områder kan gjøres 
parallelt. 
 
SHA 
Det vil være mange anleggsaktiviteter som gjennomføres samtidig nært eksisterende 
infrastruktur (høyspent, dagens spor, vassdrag og veger) og myke trafikanter. Det er derfor 

viktig at prosjektet planlegges og at det legges til rette for god SHA i prosjektet. For å bidra 
til god styring av SHA-relaterte farer etableres det en prosjektspesifikk SHA-plan. SHA-
plan angir retningslinjer for hvordan prosjektorganisasjonen skal arbeide for å minimere 
eller eliminere risiko gjennom prosjektering og planlegging. Se fagrapportene om 
risikovurdering mht. SHA (MIP-00-Q-01673 og MIP-00-Q-30169). 
 
Videre planlegging 
Anleggsgjennomføringen må nærmere detaljeres og planlegges i samarbeid med Bane 
NOR om fremdrift av byggeplan, kontrahering av entreprenør. Signal er det styrende 
bidrag i faseplanleggingen og anleggsgjennomføringen, 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 for øvrige prosjekter på banen for å minimere totalbrudd. 
 
Det anbefales at det gjennomføres en ny risikovurdering av togframføring i starten av 
byggeplanen uavhengig av gjennomføringsform som velges. Dette skal være med til å 
minimere risikoen i gjennomføringsfasen. Risikovurderingen av togframføring i 
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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. 
 
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 10 i detaljplanrapporten (MIP-00-A-03109). 
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1 INNLEDNING  

1.1 Bakgrunn og hensikt 
Banen har i dag kapasitetsutfordringer, og det er et ønske fra brukerne 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 som derfor begrenser muligheten for transport av 
gods på banen. 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. 
Eksisterende kryssingsspor på Galterud er bare 279 m og ligger på en strekning av 
Kongsvingerbanen der det er lang eller ujevn kjøretid mellom kryssingsmulighetene. 
Kryssingssporet ligger i en kurve med liten radius, noe 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. Et nytt kryssingsspor på Galterud vil derfor 
øke fleksibiliteten i ruteplanleggingen, samt gjøre banen mer robust ift. både lange godstog 
og persontog. 
 

 
Figur 1 – Til venstre: Kongsvingerbanen fra Lillestrøm til riksgrensen ved Magnor. Kilde: Jernbanedirektoratet [1]. Til høyre: 
Dagens situasjon. Kilde: norgeskart.no 

 
De viktigste 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 på Kongsvingerbanen. Tiltaket må utformes på en slik 
måte at tidstap til inn- og utkjøring blir så lite som mulig for både gods- og persontog, 
samtidig innkjøring. Det anses som et viktig premiss at tiltaket ses i sammenheng med nytt 
kryssingsspor på Bodung i Nes kommune. 
 
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 
 
Reguleringsplanen for Galterud kryssingsspor utarbeides parallelt med teknisk detaljplan og 
forventes vedtatt i løpet av 2020.    
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1.2 Beskrivelse av prosjektet  
Prosjektet omfatter et nytt kryssingsspor med samtidig innkjør for godstog på opptil 750 m, 
en driftsveg som krysser via en ny kulvert under en eksisterende bilveg (Kraftverksvegen), 
nytt teknisk hus med tilhørende adkomstveg, kontaktledningsanlegg, sikrings- og 
signalanlegg for nytt kryssingsspor, utfylling i Glomma, nye føringsveier for signal, elektro og 
tele, samt ny adkomstveg til sporvekselen i nord. Se Figur 2 under. I forbindelse med 
omlegging av sikrings- og signalanlegget for nytt kryssingsspor rives dagens spor 2 og spor 
3 ved Galterud stasjon, inkl. utstyr for KL, kabelkanal, etc. Åk ved stasjonen blir stående.  
 

 

Figur 2 – Oversiktstegning av prosjektet (tatt fra MIP-00-B-00084) 

 

Bane NORs prosjekteringsveileder og teknisk regelverk [2] er førende for all prosjektering 
som er gjort. For nærmere oversikt over kravgrunnlag, se rapport (MIP-00-Q-02498). 
 
Det er som en del av teknisk detaljplan utarbeidet fagrapporter og tegninger for alle relevante 
fag for det alternativet som ble anbefalt i teknisk hovedplan [3] og i etterfølgende 
optimaliseringsfase, se MIP-00-A-03058. Oversikt over alle dokumenter og tegninger som er 
utarbeidet i teknisk detaljplan kan ses i dokumentplanen (MIP-00-A-03049). 
 
Det nye kryssingssporet ligger på linjens venstre side av dagens hovedspor. Nytt 
kryssingsspor går fra ny sporveksel 1 som legges inn ved km 93,007 til ny sporveksel 2 som 
legges inn ved km 94,587, på linjens venstre side av dagens hovedspor. Avstanden mellom 
middelsmerker i spor 2 er 1 409 m. Dagens hovedspor og det nye kryssingssporet går stort 
sett gjennom flatt terreng med avstand mellom senterspor på 5 m.  
 
Fase- og anleggsgjennomføringen skal omhandle følgende tiltak: 

• Samtidig innkjør  

• Kryssingsspor med plass tilgodstog på minimum 750 m   

• Hastighet 70 km/t med DATC i nytt kryssingsspor (spor 2). Eksisterende spor (spor 1) 
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. 

• Nytt kryssingsspor dimensjoneres som et sidespor der underbygningen er 
dimensjonert til 1340 mm totalt for frostsikrings- og forsterkningslag (med reduksjon 
på 20% iht. teknisk regelverk for kryssingsspor). Underbygning til nytt spor etableres 
med seksjonsvis utgraving nært trafikkert spor. 

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

• Sporvekselvarme i begge sporvekslene  

• Nytt signal- og sikringsanlegg, type NSI 63, på strekningen 

• Telearbeider 

• Det skal etableres strømforsyning fra eksisterende nett til anlegg for sporvekselvarme 
og varme/kjøling, signalanlegg, teleanlegg, SRO og øvrige installasjoner for 
alminnelig forbruk  
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• Nytt teknisk hus og nye føringsveier (kabelkanal) langs og under spor (rørgater) 

• Nye permanente drifts- og adkomstveier til ny sporveksel 2, teknisk hus og eiendom 

gnr/bnr. 35/18 og 35/17. 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.  

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

• Fylling i og ved Glomma (motfylling til nytt spor og anleggsveg) 

• Ny kulvert i åpen byggegrop over grunnvannstanden med graveskråninger 1:2 mot 
eksisterende terreng. Lysåpning kulvert BxH = 5x5m. Det legges inn midlertidig 
omkjøring for Kraftverksvegen 

• Nytt KL-anlegg for nytt kryssingsspor 

• Støyskjerming ved en bolig 

• Nye stikkrenner under spor 

• Rive spor 2 og spor 3 ved Galterud stasjon, inkl. utstyr for KL, kabelkanal, etc. 
 

Det planlagte prosjektet inkluderer tiltak på eksisterende spor ved etablering av sporveksler 
til nytt kryssingsspor og ved riving av dagens sporveksler i hovedspor ved Galterud stasjon. 
Dagens KL-anlegg må justeres ift. de nye sporveksler, det nye sporet og det modifiserte 
signal- og sikringsanlegget. Det er også behov for brudd ved etablering av nye rørgater og 
stikkrenner under spor, samt ved sikrings- og signalarbeider inkludert funksjons- og 
sluttkontroller av systemet. 
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2 KRAV OG FORUTSETNINGER 

2.1 Innledning 
Prosjektet skal være ferdig og tas i bruk i løpet av 2022 iht. kontraktens resultatmål. [4] 
Prosjektet har til formål å øke kapasiteten på Kongsvingerbanen for å lette fremføringen av 
lange godstog. Nødvendige tiltak som legges til grunn er nytt kryssingsspor på både Bodung 
og Galterud.  

 
Fase- og anleggsgjennomføringsrapporten har til formål å beskrive faseplaner og 
gjennomføring av prosjektet, samt belyse kritiske grensesnitt opp mot signal, 
eksisterende infrastruktur og eventuelt andre prosjekter. 
 
Videre har Bane NOR sterkt fokus på oppetid på jernbanen under bygging. Det skal derfor 
velges løsninger og arbeidsmetoder som påvirker dette minst mulig. [4] 
 

2.2 Overordnet strategi for anleggsgjennomføringen 
Det er på nåværende tidspunkt ikke utarbeidet kontraktstrategi for prosjektet, og 
entrepriseform er ikke valgt. 
 

2.3 Mål og forutsetninger  
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. Gjennom prosjekteringen av anlegget i teknisk 
detaljplan har det vært vurdert flere ulike anleggsgjennomføringer der noen av løsningene er 
valgt bort grunnet høyere kostnader og/eller behov for lengre brudd eller redusert hastighet 
over en lengre periode i dagens hovedspor. 
 
Føringer for anleggsgjennomføringen og faseplanleggingen har opprinnelig vært som 
følgende: 

• Kryssingssporet skal tas i bruk i løpet av 2022. 

• Oppetid, 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 
 
I tillegg har det blitt gjort følgende forutsetninger ved utarbeidelse av 
anleggsgjennomføringen og faseinndeling: 

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

• Kjøreadkomst til alle eiendommer i området skal ivaretas 

• 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 dette utføres i perioden 15. juni – 15. september mht. gyteperioder 
for fisk. 

• Signaltekniske endringer er viktige styrende bidrag – eksisterende og nytt 
sikringsanlegg skal ivaretas i anleggsfasen for å unngå evt. farer med trafikk i dagens 
spor. 
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• 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. Det 
forutsettes at sporveksel etableres og settes i kontroll i linjeblokken i dagens 
hovedspor. Det er behov for hastighetsnedsettelse i noen dager etter brudd til man 
har tilstrekkelig med tonnasje. Deretter kan tog kjøre med normal hastighet så lenge 
man har pakket spor godt nok og ikke kobler sporveksel til sidesporet mht. sikkerhet. 

• 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 spor 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.  

• 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 optimaliseres i neste planfase når andre brudd på 
Kongsvingerbanen er ferdig meldt inn. Fremdriften er nærmere beskrevet i kapittel 4.3. 

 

 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. Planområdet ligger forøvrig i Kongsvinger kommune.  
 
Stasjonen er en nedlagt jernbanestasjon på Kongsvingerbanen, i dag ansett som en 
kryssingsstasjon og dermed 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 3. 
 

 

Figur 3 - Skjematisk sporplan av Galterud stasjon. Kilde: Bane NOR 
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Det forutsettes i prosjektet at dagens signalanlegg ifm. dagens kryssingsspor på Galterud 
stasjon skal legges om før det nye kryssingssporet kan anvendes. I den sammenheng skal 
kryssingsspor (spor 2) og buttspor (spor 3) ved Galterud stasjon rives der overbygningen 
fjernes. Dagens sporveksler i dagens hovedspor erstattes med nye skinner. I tillegg fjernes 
KL-utstyr over spor 2 og spor 3 samt kabelkanaler for sidesporene, mens åkene blir stående 
som tidligere. Alle anleggsarbeider i forbindelse med dette gjøres på Bane NORs eiendom 
ved Galterud stasjon.  
 

2.3.1.1 Opsjon 

I prosjektet finnes det en opsjon for alternativ løsning for omlegging av Galterud stasjon. 
Dette innebærer at dagens buttspor (spor 3) rives og dagens kryssingsspor (spor 2) bygges 
om til et buttspor, med innkjør fra Lillestrøm mot Kongsvinger, som vist i Figur 4.  
Tiltaket gjennomføres innenfor Bane NORs arealer og vurderes som at det ikke er behov for 
ekstra areal i opsjonen. 
 
Dagens sporveksel (SPV 1) blir liggende mens øvrige sporveksler (SPV2 og SPV3) fjernes. I 
hovedsporet legges det da inn ny skinne der sporveksel 2 rives. Det må legges inn ekstra 
skinne for at buttsporet skal få tilstrekkelig sporlengde til å kunne hensette tog opptil 200 m. 
Avsporingstunge etableres i buttsporet som vist under (Figur 4). I byggeplanfasen bør det 
videre avklares om det er behov for å bakse spor. 
 

 

Figur 4 - Utsnitt av sporplan for opsjonen (fra MIP-00-C-00536) 

 
Dersom løsningen endres må konsekvensene for endring av anleggsgjennomføring/ 
faseinndeling avklares nærmere.  
 

 Planoverganger 

Det er ingen planoverganger som blir sanert (fjernet) som en del av tiltaket. Derimot ligger 
det en planovergang, PLO Aasum, nord for planområdet der grunneier bør orienteres om 
bygging og ferdigstillelse av prosjektet. Figur 5 under viser en tidligere planovergang (rød 
sirkel) innenfor planområdet som i dag ikke finnes og en planovergang som finnes, like nord 
for planområdet, markert med grønn sirkel. Det er etablert et gjerde langs jernbanen for å 
unngå kryssing ved den nedlagte planovergangen. Eksisterende planovergang vist med 
grønn sirkel er ikke inkludert i dette tiltaket. 
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Figur 5 - Grønn sirkel: Dagens planovergang Aasum. Rød sirkel: Tidligere planovergang som er fjernet. Kilde: Norgeskart.no 

 
Mellandsmo planovergang ligger utenfor planområdet, mot Oslo, og står i dag i avhengighet 
til utkjør på Galterud St.. Denne må erstattes av et eget innkoblingsfelt når dagens stasjon 
rives. Dette medfører også at tilhørende planovergangsskilt må flyttes. 
 

 Dagens kraftlinjer  

Elvia har en 132 kV høyspentlinje i området som går parallelt med dagens jernbane. 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. Alle kostnader forbundet med framføring av jordkabel/luftlinje på 
Bane NORs grunn bæres av anleggseier. Det 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 for ledningseierens regning og avtalen opphører. Ved kryssing under 
jernbanesporet skal overkant av kabelbeskyttelse 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.  
 
Anleggsarbeider, som ved etablering av sporveksel og underbygning til nytt kryssingsspor, vil 
komme nær sikkerhetssonen til dagens kraftlinjer. Dette skal gjennomføres på en sikker 
måte med kjente prosedyrer nær høyspent.  
 
Det er behov for å ivareta sikkert arbeid både nær høyspenningsledning og kontaktledning 
iht. Bane NORs prosesskoder og Forskrifter for elektriske forsyningsanlegg (FEF). 
 

 Strømforsyning til teknisk hus  

Det er ELVIA AS (tidligere Eidsiva Nett AS) som eier strømnettet i området. Det er opprettet 
korrespondansen med ELVIA om hvilke tiltak det er behov for ved etablering av teknisk hus i 
tilknytning til nytt kryssingsspor. Det er avklart at det er behov for at ELVIA AS gjør tiltak i 
nettet før bygging av prosjektet startes opp. Prosjektet har mottatt tilbud på anleggsbidraget 
fra ELVIA AS i detaljplanfasen. Det er presisert til Elvia at det ikke kan inngås avtaler med 
dem på dette tidspunkt, men at tilbudet benyttes som et grunnlag for kostnadsestimeringen. 
Skriftlig avtale mellom BN og Elvia gjøres i byggeplanfasen. 
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Elvia har opplyst at Bane NOR kan benytte referansenummeret: 2168236 ved en 
bestilling/utbygging. 
 

2.4 Koordineringsbehov med andre byggeprosjekter i området 
Det er ikke registrert at prosjektet har behov for å koordinere med øvrige byggeprosjekter i 
området, men det finnes øvrige parter/infrastruktur i området som må involveres i løpet av 
anleggsgjennomføringen. Dette er boligeiendommer ifm. støy og vibrasjoner, ELVIA AS, 
Telenor, Kongsvinger kraftverk/Hafslund E-CO og Innlandet fylkeskommune. 

 
Det er ikke behov for omlegging av eksisterende VA-ledninger i prosjektet. 
 
Det er også viktig at totalbrudd koordineres med Bodung kryssingsspor prosjektet, og evt. 
andre prosjekter som har behov for brudd i samme tidsperiode.  
 

2.5 SHA 
I henhold til Byggherreforskriften skal sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) kontinuerlig 
ivaretas i forbindelse med de tekniske valg som gjøres under planlegging og prosjektering. 
Det vil være mange anleggsaktiviteter som gjennomføres samtidig og nært eksisterende 
infrastruktur (høyspent, dagens spor, vassdrag og veger) og myke trafikanter. Det er derfor 
viktig at prosjektet planlegges og at det legges til rette for god SHA i prosjektet. For å bidra til 
god styring av SHA-relaterte farer etableres det en prosjektspesifikk SHA-plan. SHA-plan 
angir retningslinjer for hvordan prosjektorganisasjonen skal arbeide for å minimere eller 
eliminere risiko gjennom prosjektering og planlegging. 
 
Fokuset for SHA-arbeidet i teknisk detaljplan har vært å identifisere de mest sentrale SHA-
relaterte farene gjennom en risikovurdering av planlagte bygge- og anleggsarbeider med 
hensyn på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, samt å identifisere tiltak som må følges opp i 
byggeplan. Det er avholdt et innledende SHA-analysemøte den 13. februar, 2020, i NIRAS 
sine lokaler i Oslo og videre et mer detaljert SHA-analysemøte den 07. mai, 2020 via Teams. 
SHA-analysene er beskrevet i fagrapportene om SHA (MIP-00-Q-01673 og MIP-00-Q-
30169). 
 
For prosjektet vil noen av hovedutfordringene innen SHA være: 

• Sikring mot 3. person  

• Arbeider nær eksisterende veger og eiendommer 

• Arbeider nær bane  

• Arbeider nær vassdrag 

• Arbeider med/i grøfter  

• Arbeider med kran/rigg 

• Arbeider med KL-anlegg 

• Arbeider med sikrings- og signalanlegg 
 
Dette er ikke en utfyllende liste og en nærmere beskrivelse om SHA har blitt utarbeidet i 
rapportene om SHA (MIP-00-Q-01673 og MIP-00-Q-30169). 
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3 ARBEIDSOPERASJONER 

3.1 Innledning - omfang og type anleggsarbeider 
Generelt finnes det risikoulemper ved anleggsdrift slik som fare for setninger, støy og 
vibrasjoner, spredning av forurensede masser, kontroll av fremmede skadelige arter, 
luftforurensning, anleggstrafikk, myke trafikanter og funn av uforutsette ledninger/objekter i 
grunnen. 

 
Det vil være en del anleggsaktiviteter som gjennomføres samtidig; nært boliger med mulige 
myke trafikanter, nært spor, nært kraftlinjer og nært vassdrag. Derfor er det viktig at dette 
planlegges og at det legges til rette for god SHA i prosjektet. Se kapittel 2.3.2 og rapport om 
SHA (MIP-00-Q-01673).  

 
Overordnet er det følgende generelle arbeidsoperasjoner som skal utføres ved etablering av 

nytt kryssingsspor: 

• Graving/løsmasser 

• Sprengningsarbeider i nordlig ende (omfang avklares i byggeplan) 

• Arbeider nært høyspent 

• Arbeider nært vassdrag 

• Arbeider nært spor 

• Arbeider nært boliger/3. person 

• Kartlegge grunnvannstand under bygging 

• Massehåndtering - transport til og fra anlegget (underbygning, overbygning, fylling) 

• Ballast, sviller og skinner 

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

• Sikring av spor 

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

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

• Stikkrenne 

• Belysning, etc. 

• Betongarbeider 

• Teknisk hus 

• Riving av eksisterende anlegg 

• Kontroll 
 
I de neste delkapitlene er det nevnt noen førende arbeidsoperasjoner for 
anleggsgjennomføringen. Det kan bemerkes at alle arbeidsoperasjoner ikke er beskrevet, da 
noen anses som mer generiske og kjente metoder. Det henvises til detaljplanrapport for 
beskrivelse av prosjekteringen av fag (MIP-00-A-03109).  
  

3.2 Adkomstveger, anleggs- og riggområde 

Det er utarbeidet avgrensing av anleggsområdet langs sporet og disse arealene er angitt 
i reguleringsplanen, se Figur 6. Planområdet krysses av to hovedveier, Fv. 1954 
Kraftverksvegen i sørvest og E16 i nordøst. Terrenget er flatt med en svak helling mot 
Glomma. Mot Glomma er landskapet langs dagens jernbane åpent åkerlandskap med noe 
skog, kratt og kantvegetasjon. Bebyggelsen består av spredt boliger/gårdsbruk. Videre ligger 
Kongsvinger kraftverk rett utenfor planområdet. Det er ingen friluftsanlegg innenfor 
planområdet, heller ikke i tilknytning til Glomma. 
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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 

 
Riggområde må plasseres på begge sider av jernbanen for å sikre best mulig vilkår for 
utførelse av prosjektet. Det er for prosjektet behov for riggplass utenfor Bane NOR sine 
arealer. Anleggsvegene bør gjennomføres mest mulig innenfor de arealene som skal brukes 
permanent for å beslaglegge minst mulig dyrket mark. For utførelse av kulvert, må det være 
tilstrekkelig areal. Riggområder plasseres som vist på Figur 7. For nærmere detaljer om 
anleggs- og riggområdene, se faseplantegninger (MIP-00-Y-00227). 
 
Det skal i anleggsperioden være adkomst til anleggsområdet men samtidig kjøreadkomst til 
alle eiendommer i området til enhver tid. Anleggsområdet inngjerdes og grensesnittet opp 
mot offentlig veg ivaretas iht. krav og retningslinjer for varsling og sikring jf. håndbok N301. 
 
Det anses som viktig at adkomstveger for anleggskjøretøy kommer godt frem i prosjektet slik 
at disse kan planlegges på en trafikksikkerhetsmessig god måte for å unngå ev. konflikter 
med 3. person i området. Det anbefales at det etableres færrest mulige krysningspunkter 
mellom anleggsarbeider og myke trafikanter. Krysningspunktene bør være merket, skiltet, 
belyst og fartsdempende tiltak bør vurderes før og etter krysningspunktet. Se nærmere 
beskrivelse av tiltak i SHA-rapport (MIP-00-Q-30169). 
 
Figuren under viser adkomstveger og riggområder som det er behov for på linjens høyre og 
venstre side ifm. etablering av nytt kryssingsspor. Det forventes at transporten med 
anleggskjøretøy kommer nordover fra E16, via Kraftverksvegen. Det tas forbehold om at 
planen for anleggsgjennomføring kan bli endret. 
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Figur 7 - Oversikt over adkomstveger og riggplass ved nytt kryssingsspor.  
Rødt: Ruteplan for anleggskjøretøy. Blått: Riggområde. Kilde: norgeskart.no 

 
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. Vegen 
har tidligere blitt brukt som adkomstveg til riggområde ved E16 og det anses som ikke 
problematisk å bruke vegen i dette prosjekt mht. å adskille anleggstransport og 3. person. 
Det etableres snuplass i enden av anleggsvegen.  
 
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. sikkerhetskrav. 
 
Ved etablering av sporveksel 1 anvendes Veltavegen som adkomstveg og det bør etableres 
snuplass for anleggskjøretøy i området.  
 
Hoved-riggområdet ligger på linjens venstre side, ved Huvnes bru, og adkomstvei går via 
Kraftverksvegen og Huvnesvegen.  
 
Det finnes i dag to vegbruer (Figur 8) 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, Huvenes 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.  
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Figur 8 - Dagens konstruksjoner. Til venstre: Huvnes bru ved Kraftverksvegen. Til høyre: Gulli bru ved E16 

 
Fylling i Glomma må bygges tidlig i anleggsfasen for å ha tilstrekkelig anleggsveg/adgang 
langs dagens og fremtidig spor på linjens venstre side. 
 
Det vil også være behov for rigg- og anleggsområde lengre sør, ved Galterud stasjon, når 
spor 2 og 3 skal rives. Adkomstveg til dette anleggsområdet går via Kraftverksvegen, 
Galterudvegen og 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. 
 

3.3 Massehåndtering 
Det er generelt et underskudd av egnede masser/stein for tilbakefylling av masser i 
prosjektet, og derfor må dette hentes fra et uttak nær prosjektet. I området rundt Galterud 
finnes det pukkverk som kan anvendes (ca. 18 km unna), for eksempel Odal grus AS. 
Pukkverket har godkjente masser til overbygning jernbane.  
 
Det vil bli et overskudd av jordmasser i forbindelse med prosjektet som ikke kan gjenbrukes 
innenfor tiltaksområdet. Masser som ikke er egnet for overbygning eller underbygning må 
kjøres bort til godkjent mottak. Det finnes for eksempel et massemottak som ligger ca. 36 km 
unna (Kulmoen massemottak).  
 
Prosjektet omfatter også en mindre andel sprengningsarbeider i nordlig ende av planområdet 
som utføres iht. gjeldende regelverk. Det bør tas 2-3 ekstra borepunkter i området helt i nord 
for å få en bedre konkroll på bergets beliggenhet. Det vurderes ikke som kritisk men det kan 
være lurt å ha mer kontroll på fjellflaten dersom totalentreprise velges. 
 
Resultatet fra gjennomførte miljøprøver viser at alle prøvepunkter tilfredsstiller krav for 
tilstandsklasse 1 uten å overstige normverdier. Masser av tilstandsklasse 1 kan disponeres 
fritt på tiltaksområdet, samt annen eiendom dersom massene ikke inneholder avfall som lett 
lar seg utsortere (murstein, betong, jern m.m.). Dersom massene med tilstandsklasse 1 
inneholder avfall som ikke lar seg utsortere og skal fjernes fra tiltaksområdet, må disse 
leveres til et godkjent mottak. Dersom det under anleggsarbeidene oppdages masser av 
tilstandsklasse 2 kan massene disponeres fritt på tiltaksområdet, men ikke på annen 
eiendom. Skal massene kjøres bort, må disse leveres til godkjent mottak. 
 
Det er utført en kartlegging av biologisk mangfold og fremmede arter (MIP-00-A-04255). Det 
ble ikke registrert rødlistede planter eller dyr, men det ble registrert en rekke fremmede, 
skadelige arter. Massene det gjøres terrenginngrep i kan inneholde fremmede organismer 
som frø av fremmede uønskede planter. Fremmede skadelige arter må ikke spres ytterligere 
gjennom massehåndtering og transport ut av planområdet. Det må utvises særskilt 
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aktsomhet med tanke på dette, jf. kravene i forskrift om fremmede organismer. Tiltak for å 
sikre dette er beskrevet i Miljøoppfølgingsplanen (MIP-00-A-03320).  
 
Dyrka mark vil berøres både som permanent og midlertidig beslag. Matjorda skal tas av og 
deponeres midlertidig for deretter å legges tilbake. Dagens tilstand for dyrka mark skal 
opprettholdes så langt som det er mulig. 
 
For nærmere beskrivelse om føringer som legges til grunn for tiltaket iht. faglig anbefaling, se 
miljøoppfølgningsplan (MIP-00-A-03320). 
 

 Fylling i Glomma 

Ved etablering av nytt kryssingsspor er det behov for fylling over og under vannivå langs 
Glomma. Fylling etableres til anleggsvei ved siden av det nye kryssingssporet, samt til en 
motfylling ut mot elven i permanent fase for å sikre stabiliteten til det nye sporet. Etter 
avsluttet anleggsfase vil flaten på toppen av motfyllingen bli tilpasset terrenget omkring og 
det vil etableres ny vegetasjon mot Glomma. 
 

 

Figur 9 - Til venstre: Utsnitt av fylling langs Glomma. Til høyre: Illustrasjon av planlagt fylling i Glomma, som viser et tverrsnitt av 
fylling under og over vannstand. Total bredde på Glomma på denne strekningen er rundt 390 meter. 

 
Fyllingen etableres med sprengstein der ytterste laget erosjonssikres. Graving/utfylling i 
vannkanten kan medføre transport av finstoff nedover vassdraget. Videre har fylkesmannen 
informert om at det forventes å være gyteområder for aure nedstrøms for tiltaket. 
Graving/utfylling i vannkanten som kan medføre transport av finstoff nedover vassdraget bør 
derfor 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. Siltgardin vil også hindre at vanntransporterte partikler medfører skade på turbiner 
ved Kongsvinger kraftverk. Dette er tiltak som også beskrives i Miljøoppfølgingsplanen og i 
kontrakt med entreprenør. 
 
Høyeste regulerte vannstand er 141,25 moh. Hafslund E-CO vannkraft AS 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 for å holde nivået under 
høyeste regulerte vannstand på Siva. Det er i prosjektet forutsatt at vannivå står som opplyst 
under bygging, uten spesielle tiltak for å regulere vannstanden ned.  
 
Det fysiske tiltak i vassdraget er detaljert ut i teknisk detaljplan, herunder utredninger av 
konsekvenser for vassdrag, miljø, geoteknikk, VA, overvann og flom, samt tilknyttede verdier 
og interesser (MIP-00-A-03109).  
 

 Underbygning – utgraving og tilbakefylling 

Beregninger viser at det ved seksjonsvis utgraving pr. 5-10 m med skråningshelning 1:1 mot 
spor skal være mulig å oppnå tilstrekkelig sikkerhet for spor i drift mtp. stabilitet. Det er ingen 
forskjell for geotekniske vurderinger ifm. normal trafikk eller redusert hastighet på banen. 
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Seksjonsvis utgraving vil medføre at anleggsarbeider vil ta noe ekstra tid sammenlignet med 
totalbrudd uten seksjonsvis utgraving.   
 
Det bør bemerkes at ved utgraving skal grensesnitt opp mot eksisterende kraftlinjer under 
spor ivaretas. 
 
Ved utgraving og tilbakefylling av underbygning til nytt kryssingsspor vil det være spesielt 
viktig at arbeidene planlegges iht. Bane NORs prosesskoder for arbeid nær jernbane, med 
tilhørende sikkerhetsvakter, lås på maskiner og tett oppfølgning av stabilitet under 
eksisterende jernbane. Stabiliteten er beregnet til å være tilstrekkelig basert på tilgjengelig 
informasjon om grunnforhold, se nærmere beskrivelse i geoteknisk vurderingsrapport (MIP-
00-A-03069).  
 

 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. 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. Basiskarakterisering av avfallet utføres som grunnlag for vurdering av hvilke 

deponi avfall og overskuddsmasser skal leveres til. 

 

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 (finstoff) fra sporarbeider prøvetas og analyseres for 

vurdering av rett håndtering/disponering. Eventuelle overskuddsmasser som er infiserte 

masser må leveres til deponier som har rutiner for å motta og håndtere slike masser. 

 

3.4 Spor  
Det skal innhentes tillatelse til arbeid i og ved spor før anleggsarbeidene kan starte. Dette 
omfatter også arbeid i nærheten av spor dersom arbeidet kan medføre at tog eller skift ikke 
kan kjøre forbi arbeidsstedet uten at det oppstår fare. Beskyttelsesavstanden anses å være 
minst 2,5 m fra nærmeste skinne. Dette er avstanden som skal sikre stabil underbygning og 
at hverken personell eller kjøretøy kommer i konflikt med togtrafikken. Dette skal videre 
godkjennes av Bane NOR.  
 
Under innledende arbeider til innlegging av sporveksler er det behov for tillatelse til linjebrudd 
av togleder. Strømmen på kontaktledning kobles ut, sporene kappes og gammel skinne 
løftes ut. Sporveksler etableres utenfor trafikkert spor for trafikkmessige årsaker. 
Sporvekslene bygges på et verksted for å oppnå god byggekvalitet. Det er nødvendig å 
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transportere sporvekslene i flere deler. Det er opp til entreprenør å velge utstyr for innløfting 
av sporveksler, men det anbefales at det utføres fra kjøretøy på grunn av lite tilgjengelige 
totalbrudd i prosjektet. For at sporvekslene skal virke tilfredsstillende sammen med 
eksisterende spor skal sporvekselen føyes nøyaktig sammen med eksisterende spor ved 
sveising. Det anses ikke som problematisk at sporveksel ligger uten sporvekselvarme om 
vinteren så lenge sporvekselen ikke anvendes i denne perioden.  
 
Det etableres funksjons- og sluttkontroll etter bygging av sporvekslene før togtrafikk kan gå 
som normalt i hovedsporet. Det er satt av 48 timer i dette totalbruddet og skal koordineres 
med øvrige aktiviteter som nevnt i kapittel 4.2. 

 

3.5 Kulvert 
Kulverten og vingemurene etableres i åpen byggegrop med graveskråning mot eksisterende 
terreng. Kraftverksvegen må stenges i anleggsperioden. For å minimere stengeperioden bør 
elementene være levert på riggplass før utgraving begynner. Elementene skal 
prøvemonteres på fabrikk. 
 
Etter utgraving legges ut avrettingslag, XPS og magerbetong før elementene plasseres. 
Kulvertelementene kobles sammen med gjengestenger som strammes for å sikre kontakt 
mellom elementene. Videre kan vingemureselementene plasseres slik at støp av såle og 
kobling mellom kulvert og vingemur kan utføres. Det legges ut drensrør og knotteplater på 
veggene. 
 
Etter nødvendig herding av betongen utføres tilbakefyllingen som komprimeres lagvis rundt 
kulverten. Overgangsplater løftes på plass og kantdragere støpes. Til slutt legges membran 
på kulverttaket før vegoppbyggingen legges ut. 
 
For å sikre utilsiktede hendelser må det gjøres supplerende grunnundersøkelser i området 
hvor kranen for innløft av kulvertelementer settes opp.  

 

3.6 Reservestrømtransformator 
Ved Galterud stasjon er dagens reservestrømtransformator ny av 2018, og kan gjenbrukes i 
et annet prosjekt for å spare inn kostnader, f.eks. Bodung kryssingsspor-prosjektet. Dette 
forutsetter at hoved-bruddet på Bodung kryssingsspor-prosjektet planlegges senere enn 
hoved-bruddet for Galterud kryssingsspor. Det aksepteres ikke at reservestrømtransformator 
ved Galterud stasjon brukes ved nytt teknisk hus, da dette vil medføre en periode uten 
reservestrøm for sikrings- og signalanlegget. 
 

3.7 Kontaktledningssystem og øvrige objekter langs spor 
Etablering av nytt KL-anlegg og øvrige objekter langs banen (signaler og skap) følger kjente 
arbeidsmetoder. Alle fundamenter må monteres tilstrekkelig dypt slik at fundamentene ikke 
forskyves av telehiv. Langs ved nytt kryssingsspor støpes KL-fundamentene fra anleggsvei, 
mens det langs ved dagens spor bores KL-fundament ned i bakken via skinnegående 
arbeidsmaskin. Øvrige objekter bores også ned i bakken. Det forventes at maskinen kan 
hensettes ved Galterud stasjon helt frem til sidesporene fjernes i hoved-totalbruddet. Dersom 
det endres på dette skal man være oppmerksom på at det medfører tomtogkjørsel over 
lengre strekning til alternativ mulighet for hensetting, som enten er på Årnes eller 
Kongsvinger stasjon. Dette kan påvirke fremdriften og lengde på totalbrudd.  
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Fundamentering og montering av objekter i dagens spor må utføres i totalbrudd. Det bør 
planlegges slik at arbeidene ikke kommer for sent i bruddet og forstyrrer innmåling av 
sporfelt, sluttkontroll, med mer.  
  
Dagens KL-anlegg er seksjonert og hver av følgende delstrekninger kan kobles ut hver for 
seg i et totalbrudd: 

• km 88,069 – km 91,201 (linjen etter Sander) 

• km 91,201 – km 93,401 (Galterud St.) 

• km 93,401 – km 99,056 (linjen før Kongsvinger) 
 
Det er minimum de to siste seksjonene nevnt ovenfor som må kobles ut ifm. byggingen. 
 

3.8 Signal 
Følgende momenter anser BN Signal er viktig å hensynta i det videre 
faseplanleggingsarbeidet. 
 
Ved funksjonskontroll og sluttkontroll av signalteknisk anlegg er det viktig at alt arbeid som 
kan påvirke signalanlegget er ferdigstilt. Dette omfatter, men er ikke begrenset til: 

• Arbeid på kontaktledningsanlegg 

• Sliping av skinner (fra erfaring er dette en kjent aktivitet som forsinker oppstart for s-
kontroller). 

• Sluttkontroll av kontaktledningsanlegg 

• Arbeid på returstrøm-/jordingsanlegg 

• Kjøring av skinnegående materiell 

• Arbeid ifb. sporveksler og sporvekselvarme. 
 
Det bemerkes at enhver fase som krever endringer i signalanlegg er kostnadsdrivende. Det 
oppfordres derfor til færrest mulige brudd med endringer i signaltekniske løsninger. Signal vil 
understøtte de brudd som kreves for å sikre togframføring under byggeperioden. 
 
Endringer som krever signalteknisk håndtering er enhver aktivitet som berører forrigling, 
signalførende kabler, apparatskap eller gruppeskap knyttet til komponenter i signalanlegget, 
baliser, signal (lys og skilt), avbruddsfri strømtilførsel til signalanlegg og komponenter, 
sporfelt, drivmaskiner, CTC med mer. Listen er ikke uttømmende. Også endringer på eller 
innleggelse/fjerning av sporveksler, sporsperrer med mer krever bidrag av signal, 
funksjonskontroll og sluttkontroll i ulikt omfang. 
 
Også andre tiltak regulert i Teknisk regelverk (TRV) i forhold til krav til sikring av togveier er 
førende for hva som kan utføres og som krever tiltak og sikring.  
 
Følgende forutsettes ferdigstilt før totalbruddet i hver enkelt fase for å kunne gjennomføre de 
signaldelene som trengs i totalbruddene: 
Før brudd 00.10: 

• Etablert midlertidige apparatskap. 

• Nye kabler lagt klart fra midlertidige apparatskap til drivmaskiner, «skjøtepunkt» i 
gammel kanal. 

 
Før brudd 20.10 (hovedbrudd): 
- Forutsatt ferdigstilt x antall uker før brudd: (andre fag) 

• Fundament for Teknisk hus og kabelinntak på plass 

• Fundament for utvendige signalobjekter etablert (signaler, apparatskap) 

• Føringsveier og sporkryss etablert og klar for kabeltrekking 
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• Strømlevering, inkludert statisk omformer etablert  

• Alle sporisoleringer etablert og lasket 
 
- Forutsatt ferdigstilt ca. 1 uke før brudd ifb. forberedende testing: (signal) 

• Relerom ferdigstilt inkl. installasjonskontroll 

• Alle utvendige signalobjekter ferdig bygd inkl. installasjonskontroll 

• Baliser montert og tilkoblet kodere. (Må være tildekt, eller vi må ha ATC 
utbyggingsområde) 

• Kabler terminert og kontrollert mellom relerom og objekter 
 
Forutsatt gjennomført før brudd: (signal) 

• Gjennomført forberedende F- og S-kontroll med simulerte sporfelter og sporveksler, 
slik at bare noen få koblinger og kontroller gjenstår (sporfelter, drivmaskiner, 
linjeblokk, ATC) 

• VAS.3 for Mellandsmo etablert og grovjustert 
 
Før brudd 20.10 (hoved-bruddet) forutsettes det fem dager i forkant av hoved-bruddet at det 
kan påstartes simulatorkjøring i reléanlegget som forberedende uttesting og for å sikre 
tilstrekkelig tid i hoved-bruddet for sluttkontroll. 
 
Aktivitetene med linjeblokk og sporfelt stasjon anses som førende aktiviteter i hovedbruddet 
før en kan funksjons-/sluttkontrollere. 
 

3.9 Ytre miljø 
Tiltak med hensyn til ytre miljø er beskrevet i miljørisikovurderingen (MIP-00-A-03319) og 
miljøoppfølgingsprogram (MIP-00-A-03320).  
 
Det er tidligere i kapittel 3.3 beskrevet rundt massehåndtering, inkl. forurensning, avfall, 
registrert rødlistede planter/dyr, og fremmede, skadelige arter. Det skal utarbeides 
avfallsplan, tiltaksplan og ytre miljøplan i byggeplanfasen. iht. massehåndtering.  
 
Håndtering av overvann og drenering i anleggsperioden vil bli ivaretatt ved å samle og føre 
vannet ned til Glomma. Det vil for anlegget ikke være behov for rensing av overvann før 
utledning da det nye jernbaneanlegget ikke medfører forurensede masser.  
 
Overvann fra selve riggplassen må samles opp og renses i de områder der det eventuelt vil 
være påfylling av drivstoffer etc. slik at det ikke skjer spredning av kjemikalier i anleggsfasen. 
Forurenset vann kan ikke slippes ut uten å søke fylkesmannen om utslippstillatelse iht. 
Forurensningsloven §11. 
 
Det er behov for å utarbeide kommunikasjonsplan ift. anleggsgjennomføringen mht. støy og 
vibrasjoner under bygging. I tillegg skal det settes opp vibrasjonsmålere ved boligene som 
ligger nærmest fremtidig sporveksel før byggestart.  
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4 FASEPLANLEGGING 

4.1 Faseinndeling 
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 1 – 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 

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 denne rapporten.  
 

4.2 Beskrivelse av faser 
Aktivitetene under hver hovedfase er beskrevet med stikkord eller kort tekst, som vist i Tabell 
2. For å få en god plan må man vurdere hva som vil være viktig for entreprenøren (teknikk og 
økonomi), og hvor lang tid aktivitetene vil ta. Arbeider som ikke har innvirkning på eller er 
viktig for trafikken, sikringsanlegg og/eller faser er ikke vist i planen. 
 

Tabell 2 - Aktiviteter i hovedfaser 

Fase nr. Fase/aktiviteter Beskrivelse 
 

 Før byggestart Normal drift i hovedspor 
 

 Strømforsyning forberedes for nytt teknisk hus (Elvia) 
 

Se kapittel 2.3.4. 

 Legge om eksisterende kraftlinjer under spor med 
tilstrekkelig avstand under overkant skinne til nytt spor 
(min. 900 mm) ut til en avstand på min. 2500 mm fra 
spormidt. 
 

Se kapittel 2.3.3. 

Fase 00 Eksisterende anlegg   
 

00.00 Anleggsarbeider i hele området ved nytt kryssingsspor 
 

Normal drift i hovedspor 

 Byggestart - Oppstart og tilrigging  

 Ny kulvert under Kraftverksvegen bygges  Se kapittel 3.5. 

 Bygge permanente adkomst- og driftsveger, inkl. 
gjerde mot spor 

- Utgraving av masser og tilbakefylling av masser  

 Fylling mot Glomma Se kapittel 3.3 

 Bygge nytt teknisk hus - Utgraving, fundamentering og bygging av nytt teknisk hus 
- Føringsveier og kum ved hus bygges 
- Ringmur for brakke (relerom) bygges 

 Installasjon av lavspenningsanlegg i nytt teknisk hus   

 Installasjon av tele-anlegg i nytt teknisk hus  

 Underbygning av nytt kryssingsspor Se kapittel 3.3.1. 
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 Klargjør avbruddsfri strømforsyning (220V) 
Midlertidig apparatskap og føringsveier til 
sporvekslene etableres 

- Nye kabler lagt klart fra midlertidige apparatskap til drivmaskiner, «skjøtepunkt» i 
gammel kanal. 

00.10 Innlegging av rørgater, stikkrenner, objekter langs 
dagens spor og sporveksler 

Totalbrudd (48 timers brudd) 
Flere teams arbeider samtidig for å redusere totalbruddet 

 Bygge rørgater under spor inkl. kummer  7 stk. rørgater under spor der den ene ligger ved sporveksel 2:  
- Utgraving 
- Bygge ny rørgate og kummer  
- Tilbakefylling og underlaget avrettes 
 

 Bygge nye stikkrenner under spor 3 stk. stikkrenner under spor: 
- Utgraving 
- Bygge nye stikkrenner 
- Tilbakefylling og underlaget avrettes 
 

 Fundamentering av objekter (signal, KL og skap til 
sporvekselvarme) i dagens spor  

5 master + 4 barduner (KL) + 2 stk. (skap til sporvekselvarme) + 8 stk. (signal)  

 Montere objekter (signaler, skap, KL-master og 
utliggere) i dagens spor 
 

Etablere nye KL-master og forberede utliggere i dagens spor; 5 master + 4 barduner + 8 
signaler i dagens spor (signaler tildekkes) + 2 stk. skap 

 Kapping og skjøting av kabel (alternativt legg inn en 
kabel fra Galterud) (entreprenør) 

 

 Innleggelse av SPV1 
Innleggelse av SPV2 
 

Se kapittel 3.4. 

 Justering og installasjonskontroll drivmaskiner  

 Justere sporavsnitt  

 Funksjonskontroll – kontroll av SPV Paralleljobbe på begge SPV dvs. 2 team jobber samtidig 

 Funksjonskontroll – Sporfelt/sporavsnitt  

 Legge drivmaskinene i kontroll i linjeblokka  

 Sluttkontroll linjeblokk Kontroll av signalanlegg iht. kontrollhåndboken. 

 Klargjøring for togtrafikk   

Fase 10 Midlertidig driftsfase 
 

 

10.00 Anleggsarbeider i hele området (elektro, KL, spor, 
signal, føringsveier) 
 

Normal drift i hovedspor 

 Fundamentering av objekter (KL og signal) i nytt 
kryssingsspor 

Etablere plasstøpte fundamenter for KL, signaler og skap (objekter) langs nytt 
kryssingsspor.  
 
Merknad:  
Det utføres fra anleggsvei med hensyn til oppetid av dagens bane. 

 Bygge overbygning spor for nytt kryssingsspor frem til 
middelmerke 

Etablere overbygning for nytt kryssingsspor frem til middelmerke (km. 93 092,525 til 94 
501,819) 
 
Merknad: 
Det avventes med å koble sporveksel til sidespor  

 Montere nye objekter (KL og signal) i nytt 
kryssingsspor 

Etablere nye KL-master og signaler i nytt spor (signaler tildekkes)  
 
Merknad: Det utføres fra anleggsvei med hensyn til oppetid av dagens bane. 

 Føringsveier bygges langs nytt kryssingsspor Bygge kabelkanaler langs nytt spor 

 Kabeltrekking  Alle kabler, inkl. jordingskabler og signalkabler 

 Installasjonskontroller Ledningskontroll/isolasjonskontroll. 

10.10 KL-arbeider i dagens spor 
 

Totalbrudd (15 timers brudd)  

 Omlegge og justere KL-ledninger i dagens spor 
 

 

 Rive utgående KL-master i dagens spor. 
 

Rivning av 4 master og barduner i hovedspor 

 KL-kontroll KL-kontroll utføres ved å kjøre igjennom og justere anlegget med en måle-strømavtaker 
i dagens spor. 

 Klargjøring for togtrafikk  

Fase 20 Midlertidig driftsfase  
 

20.00 Forberedende signalarbeider  
 

Normal drift i hovedspor 

 Relérom/brakke leveres og installeres ved teknisk hus 
på ringmur 

 

 Installasjon av stillerapparat med arbeidspult i nytt 
teknisk hus 

 

 Montere ny reservestrømtransformator ved teknisk 
hus 

 

 Simulatorkjøring signalanlegg og forberedende 
funksjonskontroller 

Merknad: 
Påstartes 5 dager før bruddet. Alt må da være klart for dette. 

 Forberede frikobling innkoblingsfeltet til Mellandsmo 
PLO 

 

20.10 Ferdigstille nytt kryssingsspor og rive SPV’er ved 
Galterud stasjon, etc. 
 

Totalbrudd (56 timers brudd)  

 Sammenføyning mellom nytt kryssingsspor og 
tilstøtende spor (sporveksel) 

Innlegge og sveise siste del av kryssingsspor 

 Kontroll av sporavsnitt  

 Trekking og justering av KL i nytt kryssingsspor og ved 
sporveksler 
 

Merknad:  
Det er kun de siste nødvendige KL-arbeidene som utføres her ifm. sammenføyning 
mellom nytt og tilstøtende spor.  
Alt annet KL-arbeider og øvrige fag skal utføres i tidligere faser. 

 Fjerne oppheng, utligger og KL-ledning for spor 2 og 
spor 3 ved Galterud stasjon (åk blir stående) 

 

 KL ferdigstilt og sluttkontrollert KL-kontroll utføres ved å kjøre igjennom og justere anlegget med en måle-strømavtaker 
i nytt kryssingsspor 
 
Merknad:  
Forutsetter at sporveksel kan legges om 

 Koble til reservestrømtransformator i KL-mast 
 

Ny reservestrømtransformator tas i bruk 

 Returstrøm-jordingsanlegg ferdigstilt Koble jordingskabler til jordet skinne 

 Tilførsel til sporvekselvarme etableres  
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 ATC  - Tildekking eller eventuelt fjerning av alle baliser tilhørende gamle Galterud stasjon 
- Ta av tildekking eventuelt kode om baliser for nye Galterud stasjon 

 Linjeblokk (5 timer) - Koble fra gamle sporfelttilkoblinger for gammel sporfeltinndeling 
- Forbikoble/stroppe gamle isolerte skjøter som ikke skal være der lenger 
- Koble inn nye sporfelttilkoblinger for nye tilførsler og returer 
- Fjerne stropping av nye isolerte skjøter 
- Kappe og skjøte gamle blokkabler mot nye. Avhengig av hvordan den nye 
sporfeltoppdelingen blir 
- Kappe og skjøte blokkstyrekabel og blokkindikeringskabel 

 Signaler - Henge opp ugyldighetsmerker på signaler for gamle Galterud stasjon 
- Fjerne ugyldighetsmerker på signaler for nye Galterud stasjon 

 Mellandsmo PLO - Frikoble innkoblingsfeltet for Mellandsmo PLO (utføres med egen arbeidsgruppe i 
starten av bruddet) 

 Sporfelt stasjon - Koble fra gamle sporfelttilkoblinger for gammel sporfeltinndeling(?) 
- Stroppe gamle isolerte skjøter som ikke skal være der lenger 
- Fjerne stropping av nye isolerte skjøter 
- Koble inn nye sporfelttilkoblinger for nye tilførsler og returer 
- Innjustering av nye sporfelter (8 stk. +2 +1) 

 Fjerne SPV 1 ved Galterud stasjon 
Fjerne SPV 2 ved Galterud stasjon 

Rive sporveksler i hovedspor til sidespor ved Galterud stasjon 
 
 

 Nette av/ned Galterud St. signalanlegg  

 Montere ny skinne, sveising og justere sporavsnitt ved 
Galterud stasjon 

 

 Kontroll og verifikasjoner - Funksjonskontroll av sikringsanlegg og linjeblokk 
- Sluttkontroll av sikringsanlegg og linjeblokk 
- Funksjonskontroll av ATC (samkjøres med funksjonskontroll av øvrig anlegg dagene 
før bruddet 
- Sluttkontroll av ATC inkludert testkjøring 
- S-kontroll Mellandsmo PLO (med egen S-kontrollør, vurder avhengigheter andre 
aktiviteter) 

 CTC-test - FAT i forkant 
- S-kontroll av CTC, noe i parallell med S-kontroll av sikringsanlegget, men noe 
øremerket egen kontroll 

 Klargjøring for togtrafikk  

Fase 30 Driftsfase (ferdig situasjon) 
 

 

30.00 Etterarbeid/opprydding som ikke påvirker signalanlegg 
eller togframføring 
 

Normal drift i begge spor - spor 1 og spor 2 

 Spor 2 og spor 3 rives ved Galterud stasjon og 
området ryddes opp. 

 

 Nedmontere gammelt signalanlegg  

 Flytte/fjerne eksisterende reservestrømtransformator Merknad:  
Ved Galterud stasjon er dagens trafo ny i 2018 og kan gjenbrukes i Bodung-prosjektet. 
Dette forutsetter at hoved-bruddet på Bodung planlegges senere enn Galterud hoved-
bruddet.  

 Bygge støyskjerm (ved Huvnesvegen 7)  

 Avsluttende arbeider - Vegetasjonsoppbygging langs Glomma 
- Nedrigging av arbeidsveier og riggområde 
- Oppbygging av dyrket mark 
- Ev. øvrig opprydding 

 Avslutning av anleggsfase  
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4.3 Fremdrift/Byggetid 
For vurdering av byggetiden er det benyttet kjente kapasiteter fra tilsvarende arbeider for 
anslag av fremdrift. Bane NOR og prosjektet har sterkt fokus på oppetid på jernbanen under 
bygging, det er derfor valgt løsninger og arbeidsmetoder som påvirker banestrekningens 
oppetid minst mulig. 
 
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 mht. 
arbeidene. 

 
Fremdriften for grunnarbeidene anses å avhenge av antall enheter som tilføres anlegget, 
grunnvannstanden og underbygning av dagens spor, samt kjørsel fra/til masseinnkjøp og 
deponi. Prosjektet omfatter en mindre andel sprengningsarbeider og betongarbeider. Disse 
arbeider er ofte dimensjonerende med tanke på fremdrift i denne type prosjekter.  

 
Med bakgrunn i prosjektets faseplaner og vurderinger av anleggsgjennomføring har NIRAS 
satt opp en overordnet fremdrift, se Tabell 3, der man ser byggeutførelsen av prosjektet 
fordelt utover måneder. Nærmere detaljer for hvilke aktiviteter de ulke fasene inneholder ses 
i kapittel 4.2. 

 

Tabell 3 - Fremdriftsplan for prosjektet, fordelt per hovedfase 

  
 

4.4 Sportilgang i anleggsperioden  
Den planlagte sportilgangen beskrives nærmere i dette kapittelet.  
 
Alle sporbrudd må meldes inn minimum 1 år før gjennomføringen. Frist for innmelding, eller 
endringer til varsel, om arbeider nær banen i R21 var 15.10.2019 [5]. 
 
Det vil være behov for totalbrudd av trafikken for kritiske arbeider knyttet til KL-arbeider, 
etablering av sporveksler, rørgater og stikkrenner under spor, samt signal- og 

sikringsarbeider. Det vil være behov for 56-timers, 48-timers og 15-timers-brudd av 
trafikken for kritiske arbeider som er avhengig av sportilgang i hovedsporet. I fasene 
mellom totalbruddene vil togtrafikken på Kongsvingerbanen driftes med normal 
hastighet. Brudd i trafikken under bygging av Galterud kryssingsspor bør samkjøres med 
andre brudd på Kongsvingerbanen. Dette gjelder spesielt med bygging av Bodung 

kryssingsspor. Det har blitt hentet ut en oversikt over registrerte og relevante brudd i R22 
den 11. mai 2020, se Tabell 4. Det er lagt opp til generiske kontroller på min. 5 timer med 
totalbrudd per brudd over en lengre periode. Dette kan eventuelt samkjøres med riving 
av KL-master i dagens spor, som er lagt inn i fase 10.10. Dermed gjenstår det kun 
trekking av KL-ledning i dette totalbruddet, og kontroll av KL-anlegg. 
 

Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Aug-22 Sep-22

Fase nr. Fase/aktiviteter

Fase 00 Eksisterende anlegg 

00.00 Anleggsarbeider i hele området ved nytt kryssingsspor X X X X X

00.10 Innlegging av rørgater, stikkrenner, objekter langs dagens spor og sporveksler X

Fase 10 Midlertidig driftsfase

10.00 Anleggsarbeider i hele området (elektro, KL, spor, signal, føringsveier) X X X

10.10 KL-arbeider i dagens spor X

Fase 20 Midlertidig driftsfase

20.00 Forberedende signalarbeider X X

20.10 Ferdigstille nytt kryssingsspor og rive SPV’er ved Galterud stasjon, etc. X

Fase 30 Driftsfase (ferdig situasjon)

30.00 Etterarbeid/opprydding som ikke påvirker signalanlegg eller togframføring X X

Fremdriftsplan

Prosjekt: Galterud Kryssingspor
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Tabell 4 – Relevante og registrerte brudd i R22 [5] (hentet ut 11. mai, 2020).  

Rute-
termin 

Stasjon 
fra 

Stasjon til Arbeid som skal 
utføres 

Disponering-
status 

Dato Konsekvens 
togselskapene 

Status 

R22 Lillestrøm Årnes Generiske kontroller Togfri periode 
man-fre.  
Trenger min. 5 
timer 

25.04-
06.05.2022 

Ingen tog i 
perioden 

Under 
arbeid 

R22 Årnes Kongsving
erbanen 

Generiske kontroller Togfri periode 
man-fre.  
Trenger min. 5 
timer 

29.08-
09.09.2022 

Ingen tog i 
perioden 

Under 
arbeid 

 

Tabell 5 viser en oversikt over behov for brudd i løpet av utbygging av nytt kryssingsspor 
på Galterud. 
 (det finnes også brudd i januar-mars 2021, men anses ikke som relevant i dette prosjektet) 

Tabell 5 - Oversikt over nødvendige brudd i trafikk for bygging av Galterud kryssingsspor. 

Rute-
termin 

Stasjon 
fra 

Stasjon til Arbeid som skal 
utføres 

Disponering-
status 

Dato Konsekvens 
togselskapene 

Status 

R22 Sander  Kongsving
er 

Innlegging av 
rørgater, stikkrenner, 
objekter langs 
dagens spor og 
sporveksler 

48 timers 
totalbrudd 

Januar Ingen tog i 
perioden 

Under 
arbeid 

R22 Sander  Kongsving
er 

KL-arbeider i 
dagens spor 

15 timers 
totalbrudd 

Mai Ingen tog i 
perioden 

Under 
arbeid 

R22 Sander  Kongsving
er 

Ferdigstille nytt 
signal- og 
sikringsanlegg/nytt 
kryssingsspor og 
rive SPV’er ved 
Galterud stasjon 

56 timers 
totalbrudd 

August Ingen tog i 
perioden 

Under 
arbeid 

 

Tabell 6 - Oversikt over nødvendige brudd mht. faser 

 
 
Det har blitt undersøkt om flere anleggsarbeider som krever brudd i trafikken kan planlegges 
samtidig. Ulike anleggsarbeider i samtidig i samme område kan føre til problemstillinger som 
igjen kan forstyrre den planlagte anleggsgjennomføringen, samt øke risikoen for økning i 
behov for brudd/sportilgang. Det planlegges derfor anleggsarbeider i samme område 
sukessivt, mens arbeider i ulike områder kan gjøres parallelt.  

 
Anleggsarbeider vil som nevnt tidligere foregå nært spor i drift og arbeidene må utføres iht. 
Bane NORs prosesskoder/krav for arbeid nær jernbane, med tilhørende tiltak som  
sikkerhetsvakter, låsing av maskiner og tett oppfølgning av stabilitet under eksisterende 
jernbane. Det må sendes inn søknad om tiltak nær jernbanesporet (innenfor en avstand på 
30 meter) iht. jernbaneloven § 10, Bane NOR [6].  

Fase nr. Fase/aktiviteter 15 TIMER 48 TIMER 56 TIMER

Fase 00 Eksisterende anlegg 

00.00 Anleggsarbeider i hele området ved nytt kryssingsspor

00.10 Innlegging av rørgater, stikkrenner, objekter langs dagens spor og sporveksler 1 stk.

Fase 10 Midlertidig driftsfase

10.00 Anleggsarbeider i hele området (elektro, KL, spor, signal, føringsveier)

10.10 KL-arbeider i dagens spor 1 stk.

Fase 20 Midlertidig driftsfase

20.00 Forberedende signalarbeider 

20.10 Ferdigstille nytt kryssingsspor og rive SPV’er ved Galterud stasjon, etc. 1 stk.

Fase 30 Driftsfase (ferdig situasjon)

30.00 Etterarbeid/opprydding som ikke påvirker signalanlegg eller togframføring

Fremdriftsplan

Prosjekt: Galterud Kryssingspor

Totalbrudd i hovedspor
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5 VIDERE PLANLEGGING 
Anleggsgjennomføringen må nærmere detaljeres og planlegges i samarbeid med Bane NOR 
om fremdrift av byggeplan, kontrahering av entreprenør. Signal er det 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 for øvrige prosjekter 
på banen for å minimere totalbrudd. 
 
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. 
 
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 10 
i detaljplanrapporten (MIP-00-A-03109). 
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7 VEDLEGG 
 

- MIP-00-Y-00227 - Faseplantegninger 
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