
Plan- og byggestatus jernbaneprosjekter
- Lillehammer – Majavatn, Rørosbanen og Raumabanen

Jernbaneforum Midt-Norge og Dovre- Raumabanen 26.11.2021

v/ Thor Brækkan, Områdedirektør Nord
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Hensetting Støren og Steinkjer

Status

• Bygging pågår. Gjennomført totalbrudd i juni september og 

november 2021

• Tilrettelagt for 14 nye tog, Type 76 (Bimodale)

• Planlagt ibruktaking

− Steinkjer er ferdig

− Støren planlagt ferdig i des 2021

Togparkering

Steinkjer       

5 plasser

Togparkering

Støren  

9 plasser
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Delelektrifisering Trønder- og Meråkerbanen

Status

• 120 km KL-anlegg

• Kontrahert alle entrepriser. 

• Grunnarbeid Hell omformer er ferdig og arbeidet med 

omformerstasjonen pågår. 

• Forberedelser for sanering av gamle og bygging av nye 

overgangsbruer pågår

• Totalentreprise E4 KL/AT inkl. signal ble signert i sept.21



Utførte tiltak 2021:

• Byttet ca 25 km spor (skinner og sviller). 

• Utskifting av fylling km 82.

• Utskifting/oppgradering av noen stikkrenner.

• Ny kulvert km 41,65 Hegra.

• Skogrydding,

Resultat:

• Normal standard som tillater aksellast 22,5 
tonn for godstog og 20,5 tonn for 
motorvogner i maksimal hastighet. 

• Fjernet de fleste av saktekjøringene.

Opprustning av Meråkerbanen 



Meråkerbanen – Utskifting av fylling km 82.

• Ustabil fylling i mange år - saktekjøring siden des. 2016.

• Opprinnelig plan: ny stikkrenne høsten 2020. 

• Endret plan; svært dårlige masser → behov for å bytte hele fyllingen. 

• Masser: ut ca. 8500 m3 og inn ca 15000 m3.                             
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Underveis Ferdig fylling Nytt fordrøyningsanlegg



Kapasitetsøkende tiltak Trønderbanen
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Effektmål

• Doble frekvensen på Trønderbanen (169 km). 

– To lokaltog i timen, hver vei, mellom Melhus – Steinkjer. Mellom Støren - Melhus økes 

frekvensen til ett tog i timen, hver vei.

Status

• Utredning gjennomført våren 2021 viser at det er behov for 16-17 
enkelttiltak for å kunne kjøre ruteplan med to tog i timen. Dette er 
en økning i forhold til tidligere vurderinger.

• Unngår store og omfattende naturinngrep som er både kostbare 
og arealkrevende. Mer jernbane for pengene

• Ulike type tiltak: stasjonstiltak, kryssingsspor, 
dobbeltsporfunksjonalitet, hastighetsøkende tiltak

• Fleste tiltak er omfattet av offentlig plan (reguleringsplan)

• Teknisk plangrunnlag og offentlige planer planlagt ferdigstilt Q2 
2023

• Byggestart: Q1 2025

• Planlagt ibruktakelse: des 2027 (R28)

– Samtidig med ERTMS på Nordlandsbanen. Foreløpige beregninger viser at det vil gi en 

besparelse på 300-400 mnok sammenlignet med en tidligere ferdigstillelse og bruk av 

NSI-63 signalanlegg.



Effektmål

• Tilrettelegge stasjoner og holdeplasser på Rørosbanen slik at nye togsett kan 
trafikkere strekningen

Status

• Forprosjekt/utredning ferdigstilt våren 2021. 

• Anbefalt minimumstiltak for å kjøre de nye togsettene. 

• Skilting for nøyaktig togstopp, dørstyring og tiltak plattform.

• Største tiltakene er knyttet til Røros stasjon og spor 23 Trondheim S

• Planlagt ferdigstilt sommeren/ høsten 2022.
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Innfasing av nye tog på Rørosbanen



Effektmål

• Flere og lengre godstog kan trafikkere Dovrebanen og Raumabanen og ett fjerntog per 
retning hver andre time på Dovrebanen 

Status

• Bane NOR har utarbeidet en utredning som viser hvilke infrastrukturtiltak som må 
bygges for å oppnå effektmålet. Utredning ble ferdigstilt og oversendt JDIR juni 2021. 

• Tiltak anbefalt for både person- og godstog mellom Lillehammer og Støren.

– Forlengelse av eksisterende kryssingsspor, nye kryssingsspor og stasjonstiltak (nye/ lengre plattformer og planfri 

adkomst til mellomplattformer)

• Ikke behov for tiltak på Raumabanen

• I R22 kommer det to nye fjerntogruter hver vei mellom Trondheim og Oslo. Dette er 
mulig uten å gjøre infrastrukturtiltak, men vi oppnår ikke «stive» ruter. 
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Økt kapasitet Dovrebanen


