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Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag 
fra kunde.  Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen.  
Tredjepart har ikke rett til å anvende rapporten eller deler av denne uten 
Multiconsults skriftlige samtykke.   

Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes 
til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig 
har avtalt eller samtykket til.  Deler av rapportens innhold er i tillegg 
beskyttet av opphavsrett.  Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse 
eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult 
eller eventuell annen opphavsrettshaver. 

 

 

FORORD 

 

Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og Kystverket gjennomfører konseptvalgutredning for 
godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet. Konseptvalgutredningen skal utrede behovet for kapasitet i 
godskorridorene i Oslofjordområdet, både i terminaler og i nettet. Det er utarbeidet ulike konsepter for 
fremtidig terminalstruktur.  

Multiconsult har hatt i oppdrag å lage skisseprosjekter for mulige jernbaneterminaler med 
kostnadsestimater for å synliggjøre investeringskostnadene for de ulike konseptene. Denne rapporten 
beskriver mulig utforming av en ny hovedterminal på størrelse med fremtidig Alnabruterminal, flyttet til 
Vestby, Hauerseter eller Ryggkollen. Terminalene er kostnadsestimert og det er sett på muligheter for 
trinnvis utbygging av disse. 
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SAMMENDRAG 

 
Høsten 2016 fikk Multiconsult et tilleggsoppdrag som innebar å kostnadsberegne en eventuell ny 
hovedterminal med samme kapasitet som en framtidig Alnabruterminal, men som flyttes til Vestby, 
Hauerseter eller Ryggkollen.  Eventuelle tiltak som skulle bli nødvendig i veg- og jernbanenettet for øvrig, 
utover selve tilknytningen til hovednettet er ikke inkludert i kostnadsestimatene, heller ikke er prissatte 
virkninger av å flytte Alnabruterminalen medtatt.  
 
Basert på godsmodellkjøringer med Nasjonal Godsmodell er det estimert en etterspørsel for 
Alnabruterminalen i 2050 tilsvarende ca. 930 000 TEU. En ny hovedterminal på Vestby, Hauerseter eller 
Ryggkollen dimensjoneres for tilsvarende volum.  
 
Dimensjonering og kostnader ved utvikling av Alnabruterminalen tilhører en annen utredning «Videre 
utvikling av Alnabruterminalen» som ferdigstilles parallelt med denne utredningen.  Det er så langt som 
mulig benyttet tilsvarende forutsetninger som i utredningen om Alnabruterminalen i dette 
tilleggsoppdraget, for å sikre sammenlignbarhet med tanke på dimensjonering av funksjoner. Det er 
imidlertid en vesentlig forskjell på å utvikle Alnabruterminalen innenfor dagens areal, og å etablere en 
eventuell ny hovedterminal på Vestby, Hauerseter eller Ryggkollen ved at det er større frihetsgrader for 
utbygging på jomfruelige områder, eksempelvis å tilrettelegge for lengre spor.  
 
En ny hovedterminal som flyttes ut til Vestby, Hauerseter eller Ryggkollen er skissert med et basisestimat i 
størrelsesorden 9 mrd. nok. Det er i hovedsak ulike grunnforhold/arealtilpasning, samt tilknytning til veg- 
og jernbanenettet som er de varierende kostnadene. På Ryggkollen i Drammensområdet er det behov for å 
legge om både eksiterende fylkesvei 28, samt jernbanesporet. Kostnader for omlegging av hovedsporet er 
ikke medtatt i oversikten under, da det planlegges tiltak på linja uavhengig av en eventuell ny terminal her. 
 
Tabell 1 Oversikt over kostnader for en eventuell ny hovedterminal.  
 

Lokalisering  Kostnad 
(mill. kr) 

TEUs 
(2050) 

Vognlast  
(tonn) 

Vestby 9 727  
930 000 

460 000 

Hauerseter  9 179 310 000 

Ryggkollen 9 475 350 000 

 
Det er vurdert muligheten for trinnvis utbygging av terminalene. På Vestby er det mest hensiktsmessig å 
legge til rette for et første byggetrinn som kan gi en kapasitet på ca. 150 000 TEU. Konseptet innebærer å 
etablere en mindre terminal nært opp til eksisterende næringsareal. På Ryggkollen og Hauerseter er det 
skissert et første byggetrinn med en kapasitet på 400-450 000 TEU for å møte forventet etterspørsel i 
2030.  
 
Første byggetrinn på de ulike terminalene er søkt løst på en slik måte at fasekostnader/tilleggskostnader 
ved trinnvis utbygging blir begrenset. Å bygge ut terminalene i to trinn vil ha en tilleggskostnad på ca. 150 

mill. kr på Vestby, og 300 mill. kr på Hauerseter eller Ryggkollen1    

 

 

 

 

                                                                 
1 Dette omfatter kun rene produksjonskostnader.  
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1 Innledning  

1.1 Bakgrunn 

I dag er Alnabruterminalen navet i godstransporten på jernbane og ca. 85 pst. av kombitransport på 

jernbane i Norge går via Alnabru. Terminalen er nær sin kapasitetsbegrensning, og det er behov for tiltak. 

På bakgrunn av dette pågår det to parallelle utredninger: 

 Konseptvalgutredningen (KVUen) for godsterminalstruktur i Oslofjordområdet, som skal vurdere 

behovet for kapasitet i godskorridorene i Oslofjordområdet, både i terminaler og i nettet. Det sees 

på konsepter innenfor tre hovedretninger: modernisering av Alnabruterminalen kombinert med 

opprusting av mindre jernbaneterminaler, én ny hovedterminal for jernbane i Oslofjordområdet, 

samt konsepter med en hovedterminal og en eller flere avlastningsterminaler for jernbane 

 Utredningen «Videre utvikling av Alnabruterminalen», som skal vurdere mindre og større tiltak for 

å øke kapasiteten på Alnabruterminalen innenfor eksisterende terminalområde. 

Resultater fra utredningen «Videre utvikling av Alnabruterminalen» benyttes direkte som innspill til KVUen 
i de konseptene der Alnabruterminalen er med.  
 

1.2 Om rapporten 

Denne rapporten er en underlagsrapport til Konseptvalgutredning for godsterminalstruktur i 

Oslofjordområdet, og beskriver mulig utforming av en ny hovedterminal på størrelse med fremtidig 

Alnabruterminal, men som etableres på Vestby, Hauerseter eller Ryggkollen. 

En ny hovedterminal på én av disse lokalitetene kan være et alternativ til å bygge ut Alnabruterminalen. For 

å sikre sammenlignbarhet mellom de to utredningene, er det så langt som mulig benyttet tilsvarende 

premisser og forutsetninger når det gjelder utforming av en ny hovedterminal. Det er likevel en vesentlig 

forskjell mellom det å etablere en ny terminal og det bygge/utvide en eksisterende terminal (Alnabru) 

innenfor et gitt område. Forskjellen ligger i det å bygge på henholdsvis «uberørt mark» eller bygge ut 

innenfor et eksisterende areal, og hva det krever av detaljnivå for de ulike løsningene. Denne utredningen 

skisserer terminalkonsept på et overordnet nivå og detaljering av løsning forutsettes håndtert i eventuelle 

senere planfaser.  

Rapporten er inndelt som følger:  

 Kort om jernbaneterminaler 

 Dimensjoneringsgrunnlag for ny hovedterminal 

 Beskrivelse av ny hovedterminal på Vestby, Hauerseter og Ryggkollen 

 Muligheter for trinnvis utbygging 

 Kostnadsestimat 

 Kartlegging av de arealmessige konsekvensene 

Eventuelle tiltak som skulle bli nødvendig i veg- og jernbanenettet utover selve tilknytningen til 
hovednettet er ikke en del av oppdraget og inkluderes ikke i kostnadsberegningene. Prissatte virkninger for 
eventuell nedleggelse av Alnabruterminalen er heller ikke en del av oppdraget. 
 
Terminalene dimensjoneres og kostnadsestimeres for å håndtere den fremtidige etterspørselen i 2050, 
men skissene viser løsninger som har kapasitet til å håndtere en forventet vekst mot 2070.  
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Utforming av terminaler og beregning av kostnader utføres på et overordnet nivå med en nøyaktighet på 
+/- 40%.  

1.3 Tilhørende rapport 

Rapporten bør sees i sammenheng med «Underlagsrapport: Skisseprosjekter og kostnadsvurdering av 

mulige jernbaneterminaler, Multiconsult 19. mai 2016, revidert januar 2017», da metode, beskrivelser og 

nummering av terminalene i denne rapporten følger fra tidligere oppsett.  

Skisse Terminal Dokumentert 

A Rolvsøy vognlastterminal Se rapport «Skisseprosjekter og 

kostnadsvurdering av mulige 

jernbaneterminaler, rev. januar 2017 

Multiconsult. 

B Kopstad kombi- og vognlastterminal 

C Vestby hovedterminal 

D Vestby avlastningsterminal 

E Hauerseter kombiterminal 

F Hauerseter/Ryggkollen kombi- og 

vognlastterminal 

G Vestby – Ny hovedterminal Denne rapporten 

H Hauerseter – Ny hovedterminal 

I Ryggkollen – Ny hovedterminal 

 

Det er likevel valgt å dokumentere dette arbeidet i egen rapport, da enkelte forutsetninger er endret fra 
tidligere arbeid, blant annet gjennomsnittlig toglengde. Dette for å søke mer sammenlignbarhet med 
utredningen «Videre utvikling av Alnabruterminalen».  
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2 Kort om jernbaneterminaler 

Dette kapitlet gir en kort innføring i jernbaneterminaler, og beskriver funksjoner tilstede på en terminal og 

hvordan en jernbaneterminal prinsipielt trafikkeres og driftes. En ny hovedterminal skal i hovedsak 

håndtere kombigods. Det vil si gods som fraktes i standardiserte lastbærere (container, vekselflak og 

semitrailere) på tvers av transportformer, og beskrivelsen er derfor i hovedsak knyttet til kombiterminaler.  

2.1 Funksjoner 

En jernbaneterminal består generelt av: 

 Et jernbanesystem – den delen av terminalen hvor jernbanen/tog er i fokus. Denne delen består av 

ulike spor for å håndtere godstogproduksjon, samt spor for tilkobling til det øvrige jernbanenettet. 

 Håndteringsfunksjon – den delen av terminalen der godshåndtering på bil og jernbane møtes. 

Denne delen består av depot/lagring av enheter, kjøreareal/internveger og lastemodul 

(laste/lossespor som håndteres med portalkran eller reachstacker).  

 Veg- og depotfunksjonen – den delen av terminalen der lastebilen er i fokus. Denne delen består 

av hovedport, internvegsystem, tilkobling til hovedveg og depot.  

Utover dette, er det også behov for andre terminalfunksjoner som toll, terminalbygg, verkstedfunksjoner, 

trafikkstyringstårn m.m. Terminalen er som Figur 1 viser, et integrert system og et omlastningspunkt i den 

totale transportkjeden til godset. 

 

Figur 1 Funksjonsinndeling av en jernbaneterminal 

Erfaringsmessig er godsproduksjonen noe ujevn over året, uker og dager. Det er f. eks mindre gods som 

fraktes i sommermånedene enn rundt juletider, og mandager og tirsdager er generelt travlere enn 

fredager. Dette er knyttet til kundemønsteret og kan endre seg over tid, likevel er det naturlig å forvente en 

viss ujevnhet i etterspørselen også i fremtiden, slik at terminalene må kunne håndtere dette. 
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2.2 Trafikkering 

En terminal kan være åpen for mottak av gods med lastebil eller jernbane 24 timer i døgnet, men 

produksjonen gjerne skjer i løpet av 16-18 timer per dag. Resterende timer settes av til vedlikehold av 

infrastruktur og utstyr. 

ETypisk trafikkering av en terminal, som vist i Figur 2, vil foregå som følger: 

Ankomst: 

 Et lastet godstog ankommer fra vest (venstre i tegningen) og kjører inn på ankomst- og avgangsspor 

(1). 

 Linjelokomotivet (som står nærmest lastegatene) kobles fra godstoget og et skiftelok fra 

lokhensettingssporene (4) kobles på togets bakre ende. 

 Toget rygges/dyttes inn i lastespor (3). Skifteloket kobles fra og er tilgjengelig for andre operasjoner 

på terminalen.  

Lossing: 

 Toget, eller vognstammen er nå klar for lossing. 

 Lastbærere losses av toget ved hjelp av f. eks reachstacker eller portalkran, og disse løftes enten 

direkte på en lastebil som står og venter, eller i depot nær lastesporet.   

 Etter at toget er ferdig losset, blir det enten: 

o Stående på lastespor for å lastes 

o Skiftetut til hensettingsspor (2) for å frigjøre plass i lastegaten eller for å gjøre vedlikehold 

på vognstammen.  

Lasting: 

 Toget lastes og gjøres klar for avgang. 

Avgang: 

 For tog som har avgang mot vest kobles linjeloket til vognstammen i lastegaten og har direkte 

utkjør mot vest. 

 For tog som har avgang mot øst (til høyre i tegningen) kobles et skiftelok til vognstammen i 

lastegaten og trekker toget ut på ankomst- og avgangsspor (1). Skifteloket kobles fra, linjeloket 

kobles på og toget har direkte utkjør mot øst.  

Lastebiltrafikken vil som oftest være styrt av når godset er tilgjengelig for utkjøring fra 

samlaster/vareeier/industri, eller når en enhet er losset fra et tog og står klar i depot for henting.  

Trafikkmønsteret, det vil si ankomst og avgangstid for særlig tog, har stor betydning for kapasitet, og 
dermed også for utforming av de ulike funksjonene. En terminal som har en rushtidspreget ankomst og 
avgangsprofil, slik som f. eks Alnabruterminalen, må dimensjoneres for dette. For to terminaler som 
håndterer samme volum, kan konsekvensene av trafikkmønster dermed gi ganske ulike krav til utforming. 
For to terminaler med samme terminalutforming, kan det også blir et stort spenn i kapasitet, som en 
direkte følge av trafikkmønsteret. Det er tidlig i en planprosess derfor behov for å forenkle noe, og sette 
forutsetninger på fremtidig drift av en terminal.  
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Figur 2 Prinsippskisse intermodal terminal - strategisk rammeverk for terminaler (Jernbanedirektoratet) 
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2.3 Sentrale forutsetninger  

De sentrale forutsetningene som ligger til grunn for dimensjonering av terminalen er listet i Tabell 2, og 

samsvarer med forutsetningene som benyttes i utredningen «Videre utvikling av Alnabruterminalen»:  

Tabell 2 Sentrale forutsetninger 

Forutsetning Verdi Kommentar 

Antall driftsdager på 
terminalen per år 

310 dager Dette tilsvarer produksjon 6,5 dag i uken, 48 uker i året.  Lavere produksjon 
i helg og f. eks i sommermånedene  

Uke/dagsvariasjoner 30% Både innenfor ukedagene og innenfor dagen er godsproduksjonen ujevn.  

Åpningstid 24/7 Terminalen er åpen hele døgnet 

Driftsdøgn 18 timer 
drift/dag  

Det er behov for å sette av tid til vedlikehold av infrastruktur og utstyr. Det 
forutsettes derfor at laste/løfteutstyr kun kan benyttes 18 timer av døgnet. 

Gjennomsnittlig 
toglengde i 2050 

600 meter 
 

600 meter er et gjennomsnitt. Til/fra enkelte destinasjoner kan det tenkes 
at det kjøres kortere tog, f. eks til Bergen grunnet stigningsforhold, mens 
det til andre destinasjoner kan settes opp lengre tog, f. eks til Sverige. Et 
600 meter langt tog, tilsvarer ca. 580 meter lang vognstamme med et 20 
meter langt lokomotiv. 

Antall TEU per tog 69 Hvor mange TEU et tog frakter med seg er avhengig av miksen av 
lastbærere, det vil si andel vekselflak, containere og semitrailere, hvor 
mange av «plassene» på toget som blir fylt opp etc.  Dette er nærmere 
beskrevet i vedlegg 1.  

Antall TEU per lastebil 1,7 I snitt forutsettes at en fullastet lastebil kan frakte med seg 1,7 TEU. 
Trenden går i retning av lengre lastebiler som kan frakte med seg 2-3 TEU.  

 
Den forutsetningen som er mest drivende for funksjonsbehovet, er godsmengden terminalen forventes å 
håndtere i et gitt år. I neste kapittel diskuteres etterspørselsprognosene som ligger til grunn for 
Alnabruterminalen, og som skal benyttes også for en ny hovedterminal på Vestby, Hauerseter eller 
Ryggkollen. Videre beskrives veien fra etterspørsel til kapasitetsbehov.  
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3 Dimensjoneringsgrunnlag 

Som grunnlag for dimensjonering av terminalene på Vestby, Hauerseter og Ryggkollen benyttes 

etterspørselsprognoser for Alnabruterminalen, beregnet ved hjelp av Nasjonal Godsmodell (NGM) i 

september/oktober 2016. 

NGM angir forventet godsomslag i tonn mellom ulike destinasjoner i Norge og i knutepunkt/terminaler. 

Resultatene fra NGM fremkommer enkelt sagt ved to trinn:  

 Først etablerer en generell likevektsmodell en etterspørsel etter godstransport, uavhengig av 

transportform. Særlige viktige driver her er økonomisk vekst, befolkningsutvikling, 

næringssammensetning og-plassering og næringsutvikling 

 Deretter fordeles godset til det transportmiddelet, eller transportkjeden som er mest 

økonomisk lønnsom på de ulike strekningene. 

Etterspørselen modelleres som en gapanalyse mellom en framskriving av dagens situasjon – uten nye 

kapasitets- eller funksjonsøkende tiltak, og den etterspørselen som forventes i løpet av det angitte 

tidsrommet med kapasitetsøkende tiltak. På den måten kan man få frem forventet godsomslag på ulike 

terminaler i et gitt år. 

 

3.1 Forventet etterspørsel 
Beregnet etterspørsel på Alnabruterminalen i 2050 for det godset som håndteres ved bil-tog er totalt ca. 
6,9 mill. tonn. I tillegg er det en del gods som håndteres direkte tog- tog. Dette er estimert til ca. 123 953 
tonn i 2050.   
 

Tabell 3 Prognoser for godsomslag for kombinerte transporter på Alnabruterminalen i 2050, NGM oktober 2016 

NGM Tonn lastet Tonn losset  Sum tonn 

Kombinerte transporter 3 200 375 3 779 645 6 980 020 

Transfer tog-tog   123 953 

 

NGM gir også resultater for en del gods som defineres som «gjennomgående», det vil si gods som skal fra f. 
eks Drammen havn til Trondheim. Dette er gods som i modellen ikke håndteres på Alnabruterminalen. 
Basert på hva man vet om dagens situasjon, vil en del av dette godset likevel håndteres på 
Alnabruterminalen, da volumene gjerne er for lave for å sette opp et helt tog fra Drammen til Trondheim. 
Likevel, er det så stor usikkerhet knyttet til dette at det ikke legges til grunn for dimensjonering av 
terminalen.  
 
For å beregne årlig etterspørsel på terminalen summeres altså kombinerte tog-bil volumer, i tillegg til tog-
tog volumer, men ikke volumer for de «gjennomgående» togene. Total etterspørsel estimeres til ca. 7 mill. 
tonn i året.  
 

3.2 Kapasitetsbehov  
Etterspørsel er noe som oppstår i markedet, og representerer forventet godsmengde som skal fraktes i 
systemet. Etterspørselen opptrer ulikt fordelt på strekninger og ofte fraktes det mer én retning enn en 
annen. Systemet, herunder terminalen må ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere denne type ubalanse, og 
kapasiteten må dermed være noe større enn den rene etterspørselen.  
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I henhold til statistikk fra Jernbanedirektoratet finnes det en ubalanse i jernbanesystemet på 26pst. Det vil 
si at det i snitt fraktes mer gods fra Alnabruterminalen enn hva som returnerer. Dette understøttes av 
Bring, som oppgir at de i snitt frakter ca. 30% tomme lastbærere i sitt system. Også disse lastbærerne må 
håndteres (lastes/losses) på lik linje som om de skulle være fulle, og krever således kapasitet på terminalen. 
 
En terminals kapasitet angis gjerne i antall TEU. En TEU er ekvivalent med en 20 fots container (twenty foot 

equivalent unit), og det forutsettes en faktor på ca. 9,5 tonn gods per TEU eller container2. En etterspørsel 

på ca. 7 mill. tonn i 2050 tilsvarer med andre ord ca. 750 000 TEU. Som gitt i «Underlagsrapport: 
Skisseprosjekter og kostnadsvurdering av mulige jernbaneterminaler, Multiconsult 19. mai 2016, revidert 
januar 2017» er det totale kapasitetsbehovet beregnet ved at man legger den dimensjonerende retningen 
til grunn, dobler denne og legger til ca. 15% tomme andeler. Benyttes denne metoden, vil det være et 
behov for å håndtere ca. 930 000 TEU på en ny hovedterminal, eller Alnabruterminalen i 2050.  

Tabell 4 Prognoser for totalt godsomslag omregnet i TEU på Alnabruterminalen i 2050, NGM oktober 2016 

NGM Tonn lastet fra bil Tonn losset fra bil Sum 

Kombinerte transporter 3 200 375 3 779 645 6 980 020 

Dimensjonerende retning * 2   7 559 290 

Transfer tog-tog    123 953 

Antall TEU (9,5 tonn/TEU med last)   808 762 

TEU tomme lastbærere (15%)   121 314 

SUM TEU   930 076 

 

I utredningen om «Videre utvikling av Alnabruterminalen» er det forutsatt 26pst. tomme enheter i 
systemet, og kapasitetsbehovet er beregnet ved at man legger til de tomme enhetene på total etterspørsel. 
Dette gir et behov for at terminalen kan håndtere ca. 940 000 TEU i 2050. 
 

Tabell 5 Prognoser for totalt godsomslag omregnet til TEU på Alnabruterminalen i 2050, NGM oktober 2016 

NGM Tonn lastet fra bil Tonn losset fra bil Sum 

Kombinerte transporter 3 200 375 3 779 645 6 980 020 

Transfer tog-tog   123 953 

Antall TEU (9,5 tonn/TEU)   747 786 

TEU tomme lastbærere (26%)   194 424 

SUM TEU   942 211 

 

For å være konsistent med tidligere utredning, men samtidig ikke fravike i særlig grad fra utredning om 
«Videre utvikling av Alnabruterminalen», legges det til grunn et kapasitetsbehov på ca. 930 000 TEU i år 
2050 for ny hovedterminal. Med en 0,9 prosents vekst frem mot 2070 som tidligere benyttet, gir dette ca. 
1,1 mill. TEU’s i 2070. 
 
 

                                                                 
2 Erfaringsbasert forutsetning gitt fra SITMA som utfører analysene i NGM: 
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3.3 Dimensjonerende størrelser 

Med grunnlag i resultater fra NGM, skal terminalene på Vestby, Hauerseter og Ryggkollen dimensjoneres 
for å håndtere en årlig produksjon på ca. 930 000 TEU.  Til sammenligning håndterer dagens 
Alnabruterminal ca. 450 000 TEU. 
 
I henhold til analysene i fra NGM, vil det ikke være en etterspørsel etter håndtering (lasting/lossing) av 
vognlast på Alnabruterminalen. På Ryggkollen, Hauerseter og Vestby derimot finnes det en etterspørsel 
etter dette. Behovet for vognlasthåndtering er allerede beregnet og beskrevet i «Underlagsrapport: 
Skisseprosjekter og kostnadsvurdering av mulige jernbaneterminaler, Multiconsult 19. mai 2016, revidert 
januar 2017» og både dimensjonerende størrelser samt funksjonsbehov benyttes direkte videre for 
hovedterminalen.  
 
For en ny hovedterminal er det beregnet følgende dimensjonerende størrelser:  

Tabell 6 Dimensjonerende størrelser, kombitransport 

NY HOVEDTERMINAL    

VOLUM OG TRAFIKK 

 Kapasitetsbehov 930 000 TEU 

 Antall togpar per dag ( maksperiode) 22 (28) 
 

 Antall lastebiler per dag 1 350 

 Antall lastebiler i en makstime 189 

 

Detaljerte beregninger er beskrevet i vedlegg 1. 
 

Tabell 7 Dimensjonerende størrelser, vognlast 

Terminal Dimensjonerende volum [tonn] Antall togpar  
vognlast per dag 

Antall lastebiler per dag 

Vestby 460 000 2 19 

Hauerseter 310 000 2 15 

Ryggkollen 350 000 2 15 

 
 

I delkapitlene som følger beskrives og begrunnes funksjonsbehov for en ny hovedterminal. Det ville vært 
naturlig å tenke seg at denne utredningen kunne direkte benytte resultater fra «Videre utvikling av 
Alnabruterminalen» når det gjelder funksjonsbehov, men det er som nevnt innledningsvis ikke helt 
sammenlignbare forhold, da utforming av Alnabruterminalen vil bestå av enkelte «trade-offs» som følge av 
begrenset areal. Der det er mulig, benyttes tilsvarende funksjonsbehov som på Alnabruterminalen.   
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3.4 Jernbane- og håndteringsfunksjon 
Den nye hovedterminalen skal levere en kapasitet som tilsvarer ca. det doble av hva dagens 
Alnabruterminal håndterer. Alnabru har i dag ca. 50 rangering/hensettingsspor og 11-14 lastespor, i tillegg 
til 5 ankomst/avgangsspor.  I en 2050 situasjon forventes det lengre tog enn dagens, som har til konsekvens 
at et tog kan frakte med seg flere TEUs i 2050 enn i dag. Dette gir relativt sett færre tog ved høyere 
volumer. Færre tog gir behov for færre spor, og en direkte oppskalering av sporbehovet vil derfor ikke bli 
helt riktig. Dette forklares under.  
 

3.4.1 Ankomst/avgangsspor 

Det er beregnet at i en maksperiode/høysesong vil terminalen trafikkeres av 28 togpar per dag, det vil si 28 
ankommende og 28 avgående tog per dag på terminalen. For å gi et bilde på hvordan disse togene vil 
fordele seg på terminalen over døgnet, er det behov for en ankomst- og avgangsprofil. I utredningen 
«Videre utvikling av Alnabruterminalen» er det forutsatt en ankomst og avgangsprofil som gitt i Tabell 8.  

Tabell 8 Ankomst og avgangsstruktur 

Ankomst: Andel Tog Avgang Andel Tog 

03:00-11:00 25 % 7 03:00-11:00 20 % 5,6 

11:00-16:00 15 % 4,2 11:00-16:00 20 % 5,6 

16:00-23:00 20 % 5,6 16:00-23:00 40 % 11,2 

23:00-03:00 40 % 11,2 23:00-03:00 20 % 5,6 

SUM 100% 28  100% 28 

 

I løpet av de travleste periodene på kveld/natt (16:00-23:00) vil det i henhold til forutsatt ankomst/-
avgangsprofil ankomme og avgå ca. 17 tog (5,6+11,2). Dette skjer innenfor en 7 timers periode, som 
tilsvarer ca. 3 tog i timen i snitt. Variasjoner innenfor tidsintervallene kan likevel gi et helt annet bilde, slik 
at ankomst/avgangskapasiteten bør kunne håndtere et større antall samtidige tog. 
 
Det er gitt som et premiss at en ny hovedterminal skal dimensjoneres med minimum tilsvarende 
ankomst/avgangskapasitet som på dagens Alnabru.  Iht. kapasitetsutredning for Alnabru godsterminal 

utført av seksjon kapasitet i Jernbanedirektoratet3, ankommer og avgår det opp mot 8 tog i den travleste 
timen fra Alnabru i dag. Altså betydelig mer enn snittvurderingen på 3 tog per time.  
 
Hvis vi legger til grunn at en ny hovedterminal skal kunne håndtere 8 tog i den travleste timene, vil det 
være behov for 5 ankomst og avgangsspor. Dette følger av: 
 

 Tiden det tar for et tog å ankomme eller avgå en terminal, det vil si innkjør på terminalen og bytte 
fra linjelok til skiftelok, er estimert til ca. 20 minutter.   

 Med ca. 20 minutter for hver ankomst eller avgang, bør et spor kunne håndtere ca. 2 tog i timen 

 Gitt at terminalen skal håndtere 8 tog/time må antall ankomst- og avgangsspor være 4. Det er 
imidlertid viktig å ha tilstrekkelig bufferkapasitet ift. innkjør/utkjør av terminalen, slik at eventuell 
køing av tog inn/ut av terminalen ikke forplanter seg ut på linja.  

 

Det estimeres derfor et behov for 5 ankomst/avgangsspor.  
 

Terminalenes layout er imidlertid slik utformet at det er tilstrekkelig med spor i form av uttrekksspor og 
hensettingsspor som kan benyttes til ankomst/avgangsspor ved behov.  

                                                                 
3 POU-00-A-00090_00A_02122014 
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3.4.2 Antall lastespor og kraner/håndteringsutstyr 

Fordelingen av ankommende og avgående tog over døgnet, gir et bilde av hvordan terminalen trafikkeres. 
Gitt 18 timers driftsdøgn, vil det si at lossing og lasting av togene eksempelvis ikke utføres mellom 00:00 og 
06:00. Det er en terminaloperatørs oppgave å utjevne laste/losseaktiviteten så godt som mulig, innenfor 
det trafikkmønsteret som eksisterer.  
 
I utredningen om videre utvikling av Alnabruterminalen, beregnes behovet for antall lastespor basert på 
«best practice» fra europeiske terminaler, ved at et tog lastes og losses generelt i løpet av 4, 6 eller 8 timer.  
Antall lastespor vil variere ift. hva man legger til grunn av laste/lossetid.  
 
Det forutsettes:  

 Krankapasitet på ca. 23 løft per time (enheter som løftes, ikke TEU) 

 Et fullt tog med 69 TEU, frakter med seg ca. 46 enheter4.  

Ved maksimal utnyttelse av kranen, kan et tog med andre ord losses eller lastes i løpet av 2 timer. I tillegg 
tilkommer tid for innkjør og utkjør til lastegate, bremseprøve og kontroll av vogner m.m. For å beregne 
hvor lenge toget står i lastesporene, kan man dermed ikke direkte benytte 2 timer. Bremseprøve og 
kontroll av vogner på et 600 meter langt tog tar ca. 1 time (ca. 1 min per 10 meter tog). Dette gjelder kun 
tog som klargjøres for avgang. Innkjør og utkjør krever også tid. I snitt belegger togene lastesporet i 
minimum 2,5 time. 
 
På terminalen skal 28 togpar håndteres over en periode på 18 timer. Det vil si 28 tog skal losses og lastes. 
Med en oppholdstid i lastespor på til sammen 5-6 timer for lossing og lasting (2*2,5), og 28 tog, gir dette 
totalt 140-168 timer i lastespor. Fordelt over 18 timer, får vi et behov for ca. 7-9 lastespor hvis man fordeler 
togene jevnt utover de 18 timene.   
 
Generelt på jernbanen dimensjonerer man med en kapasitetsutnyttelse på 70 %. Dette gjøres for å ta 
høyde for uregelmessigheter i trafikkavviklingen. I eksemplet over er det benyttet maksimal utnyttelse av 
kranene og forutsatt jevn flyt av togene inn og ut av lastespor. Med en 70% utnyttelse av krankapasiteten, 
håndteres 16 enheter i timen i stedet for 23. Dette øker tiden det tar å losse eller laste et tog til ca. 3 timer. 
Inkluderes tid for innkjør/utkjør, kontroll av vogner og bremseprøve, øker tiden toget står i lastesporet 
ytterligere opp mot 4 timer, og 8 timer i sum for lasting og lossing. Ved å benytte tilsvarende metode som i 
eksempelet over, gir dette et behov for ca. 12 lastespor.  
 
Trafikkeringsmønsteret på dagens Alnabruterminal er sterk preget av «rush-tid». Togene ankommer 
terminalen natt/tidlig morgen og losses for at varene kan distribueres ut til kunde på morgenen. Togene 
lastes igjen, og de fleste togene avgår sen ettermiddag/kveld fra terminalen. Det vil si at man kan oppleve 
en rushtid ift. lossing og lasting. Det er rimelig å planlegge med en snittbelastning på 70% for å ta høyde for 
nettopp dette. 
 
Som regneeksemplene viser, er det usikkerhet knyttet til behov for antall lastespor da dette er avhengig av 
forutsetninger om en driftssituasjon i 2050. På grunn av den lange planleggingshorisonten, er det skissert 
en terminal med tre lastemoduler á seks spor, men det er kostnadsberegnet med 12 spor. Det vil si det 
settes av areal til å utvide lastemodulene hvis det skulle bli behov for det frem mot 2070, eller som følge av 
bedre informasjon om driftsforutsetningene.  
 
Det estimeres et behov for 12 lastespor og til sammen 12 kraner for å håndtere den forventede 
etterspørselen. 
 

                                                                 
4 Gitt forutsatt fordeling av lasteenheter, gir dette i snitt 1,5 TEU/enhet 
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I tillegg vil det være behov for mobile enheter for å frakte gods mellom depot og lastespor. Det forutsettes 
et behov for 2 reachstackere og 6 gaffeltrucker. 
 

3.4.3 Antall øvrige spor (hensetting/rangering/uttrekksspor) 

Utover lastespor og ankomst/avgangsspor er det behov for spor til uttrekk fra lastemodulen, 
hensettingsspor for toghensetting på dag og i helg samt rangeringsspor for togbygging.  

 Spor for hensetting av vognstammer i helg (i tråd med tidligere vurdert behov for hensetting på 

Alnabruterminalen): 25 spor 

 Spor for togbygging  

o I dag settes det opp tog til 10 destinasjoner; Bergen, Stavanger, Kristiansand, Åndalsnes, 

Fauske, Bodø, Narvik, Trondheim, Sverige om Kornsjø og Sverige om Kongsvinger. Det er 

sannsynlig at dette vil kunne endre seg, eventuelt øke i fremtiden.  

o I likhet med utredningen Videre utvikling av Alnabruterminalen, forutsettes 15 spor for å 

dekke behovet for sporbygging, ca. 10-12 retningsspor og 5-3 uttrekksspor. 

 Uttrekksspor fra hver lastemodul: 4 spor 

 Gjennomkjøringsspor – frie spor for gjennomkjørende tog: 4 spor 

 Snøspor: 2 spor 

Videre er det behov for 2 spor for vognlast, med mulighet for utvidelse til 4 spor som vist i skissene, samt 
spor tilknyttet vognverksted. 
 
Hensettingsbehovet og spor for togbygging diskuteres i delkapitlene som følger.  
 

3.4.4 Hensettingsbehov for godsvogner/vognstammer 

I dag er det i gjennomsnitt 2 dagers turneringstid i jernbanesystemet. Det vil si det tar 2 dager fra et 
godstog avgår fra Alnabru til det returnerer igjen. Konsekvensen av dette er at operatørene som minimum 
har en vognpark som er dobbelt så stor som det daglig antall tog som trafikkerer Alnabru.  
I helger da godstrafikken erfaringsmessig halveres sammenlignet med ukedager, og i perioder med 
lavsesong (eksempelvis sommerferie), vil det være et behov for å hensette de vognstammene som ikke 
benyttes i trafikkering. Godstog som i ukedagene enten er på linja eller står i endeterminal, samles opp på 
Alnabru. Figur 3 viser hvordan sporene på terminalen er belagt med tomme vognstammer.  
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Figur 3 Flyfoto fra Alnabruterminalen som viser hensetting av godsvogner. Kilde finn.no 

Det forventes ikke store endringer i framføringstider for godstog i planperioden. Utbedring av kryssingsspor 
m.m. vil bidra til å redusere omløpstiden, men de fysiske avstandene vil naturligvis ikke endre seg, 
eksempelvis mellom Oslo og Bergen. Når en ny hovedterminal eventuelt etableres sør eller nord for Oslo, 
vil dette påvirke omløpstiden sammenlignet med hva den er i dag med utgangspunkt i Alnabru. Enkelte 
destinasjoner vil få økt framføringstid, andre noe redusert. Hensettingsbehovet vil likevel bestå.  
 
Hensettingsfunksjonen må ivaretas enten på Alnabru, eller på en ny hovedterminal i henhold til føringer fra 
Jernbanedirektoratet i utredningen «Videre utvikling av Alnabruterminalen». Med en etterspørsel som gir 
mellom 22-28 tog per dag på terminalen, er det behov for å hensette om lag samme antall tog i helg eller 
lavsesong. Dette er den halvdelen av vognparken som ellers ville være i endeterminaler, eller i trafikk på 
linja. På grunn av lavere aktivitet på terminalen i helgen generelt, vil det være mulig å utnytte noen av de 
eksisterende sporene til denne funksjonen. 
 
Det estimeres behov for 25 spor til hensettingsfunksjonen på ny hovedterminal.  
 

3.4.5 Togbyggingsfunksjon 

I dag består ca. 75% av godset som lastes og losses på Alnabruterminalen av samlastet gods fra aktørene 
DB Schenker, PostNord og Posten/Bring som er plassert delvis integrert på terminalen. Dette godset 
ankommer/avgår terminalen med bil. 
 
Utover det godset som overføres mellom bil og tog er det en del gods som håndteres direkte tog-tog. Dette 
godset er f. eks lastet på tog i Drammen havn, men som skal videre til Alnabru for å fordele godset inn i 
andre tog til diverse destinasjoner. På Alnabru stykkes toget opp/rangeres/skiftes inn i andre vognstammer 
til f. eks Bergen eller Trondheim. Denne aktiviteten kan kalles togbygging og krever en 
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rangerbanegård/skiftestasjon slik Alnabru var tidligere. I dag finnes slik aktivitet eksempelvis i Hallsberg i 
Sverige.  
 
Et tog som skal stykkes opp krever flere spor. Aktiviteten innebærer uttrekk av vogner fra en vognstamme, 
som bygges inn i en annen. Det er estimert et behov for 15 spor til denne aktiviteten, tilsvarende som i 
utredning «Videre utvikling av Alnabruterminalen». Dette tilsvarer 2 spor til hver destinasjon, og så 3 spor 
som er frie til å benytte for bevegelser og skifting av vognene inn i rett tog.  

 

3.5 Vegfunksjon 
Vegfunksjonen består av hovedport, internvegsystem og oppstillingsareal for ventende biler.  Det er 
beregnet at terminalen vil belastes med ca. 1400 lastebiler per dag og 189 lastebiler i én makstime.  
 

3.5.1 Areal til hovedport 

Gjennom hovedporten er det beregnet at 189 lastebiler passérer i løpet av en time. Dette gir over 3 
lastebiler i minuttet gjennom hovedport. Lastebilene bruker gjerne lengre tid i innkjør enn utkjør, da de 
klareres for innkjøring i hovedporten. Det er vurdert behov for fire kjørefelt i bredden for innkjør og to for 
utkjør (ca. 30 meter) og fire vogntog i kø (120 meter). Dette gir et arealbehov på ca. 3 600 m2 for selve 
porten.  
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3.5.2 Areal til oppstillingsplass tilknyttet hovedport 

Det vil være behov for oppstillingsplass for å hindre kø gjennom hovedport. Det benyttes tilsvarende 
forutsetninger som tidligere, som gir et behov for korttidsparkering av biler på 15 + 48 = 63 lastebiler.  

Tabell 9 Beregnet behov for oppstillingsplass for lastebiler 

Dimensjonerende størrelser Formelverk Verdi 

Antall lastebiler i maksimen 
 

 189 

Alle lastebiler parkerer i fem minutter 
 

Lastebiler i makstimen/12 15 

Halvparten av lastebilene parkerer en halvtime 
 

Lastebiler i makstimen/2/2 48 

Arealbehov for 63 plasser5 

 

 16 500m2 

 
 

3.5.3 Areal til veg for hovedport  

For å knytte hovedporten og oppstillingsplassen sammen er det behov for veger. Her benyttes tilsvarende 
areal som i utredningen «Videre utvikling av Alnabruterminalen» og det settes av 20 000m2 til vegsystemet. 
  

3.5.4 Areal til toll 

Det er behov for areal til funksjonen for å håndtere tolldeklarering av gods til/fra terminalen. Denne 
funksjonen inkluderes i hovedportsystemet. Det settes av ca. 15 500 m2 til areal for toll, som inkluderer 
tollboder og tilknyttet vegareal. 
 
Hovedport, oppstillingsplass, veger og toll gir et arealbehov på ca. 56 000m2. 
 

3.5.5 Veg inne på terminalen (internvegsystem) 

En ny hovedterminal som skal håndtere opp mot 930 000 TEU krever et robust internvegsystem. Det er et 
betydelig antall lastebiler som skal trafikkere terminalen samtidig som terminalen håndterer en rekke 
togbevegelser. Kryssing i plan mellom lastebil og tog vil fort bidra til kødannelser ved planoverganger og vil 
utgjøre en risiko. På en mindre terminal vil ikke dette være like problematisk, men for en terminal på denne 
størrelsen med 22-28 avgående/ankomne tog og nær 1400 lastebiler per dag vil det være behov for et 
planskilt trafikksystem.  
 
Det planlegges for et internvegsystem som unngår kryssing av lastebiltrafikk og jernbanetrafikk i plan. 
Planlagt løsning er som følger: 

 Fra hovedport etableres en rampe ned til kulvert under sporviftene (ca. 6 meter under) 

 Fra kulverten går det ramper opp til hver lastemodul (110 meter lange med 6 % stigning). 

 Tilsvarende system etableres på begge sider av lastemodulene 

 

3.6 Lagringsfunksjonen 
Lagringsfunksjonen møter behovet en terminal har for å stille opp containere, vekselflak og 
semihengere/trailere mellom ankomst (enten med bil eller tog) og avgang (enten med bil eller tog). For 
enheter som ankommer og avgår i løpet av en dag, er det tilstrekkelig depotkapasitet langs lastemodulene.  
 
For enheter som må stå over 12 timer eller lengre, vil det være hensiktsmessig å flytte disse fra 
håndteringsarealet (lastemodulene) og til et sekundærdepot/langtidsdepot.  

                                                                 
5 Jf. eksempel på korttidsparkeringsplan med 60 plasser på 16 500m2, se s20 i Underlagsrapport Skisseprosjekter og kostnadsvurdering av mulige jernbaneterminaler, 

Multiconsult 19. mai 2016, revidert januar 2017»,   
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Behovet for areal til sekundærdepot, vurderes i lys av pris på lastbærer og prissetting av selve 
depotplassen. Generelt er det slik at semitrailere ikke lagres i langtidsdepot, da en kapelltrailer har en 
kapitalkostnad på 250 NOK per døgn og en termotrailer ca. 600-700 NOK per døgn. Det forutsettes likevel 
at enkelte enheter vil kunne bli stående lagret 1 dag og fungere som en buffer for ukevariasjoner. 
Vekselsflak er rimeligere å lagre, ca. 75 NOK per døgn, tilsvarende for containere. Det vil være behov for å 
ha enkelte av disse i depot for å ta høyde for sesong/ukevariasjoner.  

Tabell 10 Forutsetninger for depotareal 

Forutsetning Verdi Kommentar 

Antall semitrailer i 
langtidsdepot 

10% Ca. 10 pst av daglig antall semitrailere har behov for å stå i depot 1,5 dag 

Antall vekselslak og 
containere i depot 

15% Ca. 15 pst av daglig antall vekselsflak og containere har behov for å stå i 
depot i snitt 3 dager 

 

 
Det er beregnet at terminalen skal håndtere ca. 2 550 enheter per dag i en maksperiode som fordeler seg 
slik:  

 767 stk. semihengere 

 1790 stk. vekselflak/containere  

Med 10 pst av totalt antall semihengere og 15 pst av totalt antall vekselflak/containere i depot, som står 
henholdsvis 1,5 og 3 dager gir dette et behov for et depotareal tilpasset 115 semitrailer, og ca. 806 
vekselflak/containere.  

Tabell 11 Beregnet behov for depotareal 

Dimensjonerende størrelser Formelverk Verdi 

Antall semihengere i depot Antall enheter per dag * 0,3*0,1*1,5 115 

Arealbehov for 115 stk semihenger i 
depot 

24 200m2 for 90 stk 30 947m2 

Antall containere/vekselflak i depot Antall enheter per dag * 0,7*0,15*3 806 

TEU containere/vekselflak i depot Antall enheter * 1,5 TEU/enhet 1279 

Arealbehov for ca. 1279 TEU 16 000m2 for 540 TEU Ca. 32 000 m2 

 

 
Samlet behov for sekundærdepot er estimert til ca. 31 000m2 til semitrailer og 32 000m2 til containere.  
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3.7 Andre terminalfunksjoner 
En terminal har også behov for kontorfasiliteter for terminaloperatør, trafikkstyringsenheter (TXP), 
maskinhaller for vask av transportmiddel, driftsboder for personell ute, vognlasttelt m.m. 
Følgende ligger til grunn for kostnadsestimering av disse funksjonene.  

Tabell 12 Forutsatt arealbehov for andre terminalfunksjoner 

Funksjon Areal  Kommentar 

Arealbehov 
kontor/arealbehov 

1750 m2 Terminalbygget til Railkombi på Alnabru er 675 m2, i tillegg kommer 
tollbygningen på ca. 385 m2. Jernbanedirektoratet skal legge til rette for 
konkurranse på terminalen, og det planlegges for å etablere to 
terminaloperatørbygg. 

Areal maskinhaller 6000 m2 Ca. 1200 m2 per hall, forutsetter 5 stk. 

Areal TXP  1200 m2 Dagens TXP er på ca. 600 kvm, men det tilrettelegges for noe større 
bygningsareal på fremtidig terminal. 

Driftsbod for personell 
ute 

100 m2 Behov for 5 driftsbuer á 25 m2 

Areal vognlasttelt 3000 m2 3 stk á 1000 m2 per stk 

Vognverksted inkl 
sporareal 

3000 m2 Basert på skisserte løsninger. Selve vognverkstedsbygget er 1000 m2. På 
en ny hovedterminal er det behov for å håndtere skadde vogner, da dette 
skjer relativt hyppig særlig i vintersesongen.  

 

Det estimeres et samlet behov for ca. 11 000m2 for enkle driftsbygg og 3000 m2 for finere kontorbygg.  
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3.8 Dimensjonering av ny hovedterminal 
Tabellen under viser oppsummert hva som er forutsatt funksjonsbehov på ny hovedterminal, tilsvarende 
fremtidig Alnabruterminal. Funksjonsbehovet ligger til grunn for utforming av ny hovedterminal og 
kostnadsestimering av disse.  
 

Tabell 13 Samlet estimert funksjonsbehov for ny hovedterminal 

Ny Hovedterminal 

VOLUM OG TRAFIKK  Volum kombi 2050  930 000 TEU  

Volum vognlast 2050 460 000 Tonn  

Antall kombitog  ut og inn pr. dag 
(maksperiode) 

22 (28) 

Antall vognlasttog ut og inn pr. dag 2 

Antall lastebiler /dag (maksperiode) 1 358 (1 765) 

Peakperiode (faktor for å ta høyde for travle 
perioder) 

30% 

SPOR OG AREALER Sporlengde 750 

Lastespor kombilast 12 

Lastespor vognlast  2 

Rangering/ Hensetting/ Uttreksspor 50 

Ankomst/avgangsspor  5 

Spor tilknyttet vognverksted 5-6 

Hovedport/kortidsoppstilling 56 000 

Lasteområder/kortidsdepot 99 000 

Sekundærdepot kombilast  65 000 

Øvrige terminalfunksjoner 14 500 

BYGG OG HÅNTERINGSUTSTYR  Enkle driftsbygg  11 000 m2 

Vognlasthaller  4 

Tekniske bygg/kontor 3 000 m2 

Gaffeltrucker/tugmaster  6 

Reachstackere 2 

Portalkraner  12 

  
 

Terminalene er utformet med utgangspunkt i moduler for jernbaneinfrastruktur og sjablonger med 
arealbehov for ulike funksjoner i terminalen (depot, gate/oppstillingsplass m.m.). Detaljering av disse 
arealene, samt sporplan forutsettes håndtert i neste planfase. Videre har det vært behov for tilpasninger til 
lokale, naturgitte forhold og tekniske kvaliteter ved tilliggende jernbane- og veginfrastruktur ved den 
konkrete lokaliseringen av terminalen. Det er her sett mer detaljert på tilkobling til jernbanenettet, for å 
sikre at dette er gjennomførbart med hensyn til helning, kurver etc, samt tilkobling til vegnettet. Dette er 
nærmere beskrevet i forbindelse med den enkelte terminal.  
 
Terminalene omtales hver for seg i kapitlene som følger. 
 

  



  multiconsult.no 

   

 

24 
 

4 Vestby 

 

Figur 4 Geografisk plassering av ny hovedterminal på Vestby 
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Figur 5 Skjematisk skisse av ny hovedterminal på Vestby 
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Vestby hovedterminal er plassert sør for eksisterende næringspark og er koblet til IC-strekningen mellom 
Oslo og Fredrikstad. Terminalen er en gjennomkjøringsterminal med inn/-utkjøring i begge retninger i 
begge ender av terminalen og består av «tre deler»: 

 Del 1 består av ankomst/avgangsspor og en vognlastterminal.  

 Del 2 består av laste-/losseområdet inkl. lastespor, rangeringsspor og et internvegsystem. 
Internvegsystemet er som tidligere forklart foreslått utbygget med kulverter under lastespor for å 
hindre kryssing av lastebiler og tog i plan. I Del 2 etableres også hovedport, langtidsdepot og øvrige 
terminalfunksjoner samt tilkobling til hovedvegnettet.  

 Del 3 består av vognverksted og hensetting-/ankomst-/avgangsspor. Det er nødvendig å bygge en 
veg- og jernbanebru for å knytte Del 3 sammen med Del 2.  

 

 

Figur 6 Ny hovedterminal på Vestby inndelt i delområder 

 
Spor er vist med lysegrønn farge, laste/lossespor er vist med lilla, hovedport inkl. oppstilling m.m. er vist 
med blåfarge, depotområde i gult, andre terminalfunksjoner i orange og veg i grått. Grønnfarge er benyttet 
for å markere vognlast-terminal og rosa farge for å markere vognverksted.  
 

4.1 Tilknytning til eksisterende infrastruktur 

Terminalen er koblet til IC- strekningen mellom Oslo og Fredrikstad (hovedsporet) som ligger parallelt med 

terminalen. Hovedsporet har en vertikal profil som vist i Figur 7.   
 

 

Figur 7 Mulig vertikal terminalplassering (grønn) vist i forhold til hovedspor (sort) 

Det er en fordel at det er minst mulig stigning/fall i sporområdene på terminalen, inkl. tilkoblingene for å 
hindre at hensatte vogner/vognstammer kan begynne å trille. Terminalen bør dermed legges på ca. 50-55 
m.o.h. Alle områder der materiell hensettes planlegges med 0 ‰ stigning, og høydeforskjellene kan tas opp 
i områdene mellom spor (sporvifter). 
 
Terminalen kobles til hovedsporet med innkjør/utkjør fra begge ender. To av tilkoblingssporene må legges i 
kulvert under hovedsporet for å hindre kryssende trafikk på IC-linja, og det er vurdert behov for til sammen 
ca. 300 meter kulvert.  
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For ankomst til terminalen med bil/lastebil er det tidligere skissert en løsning med direkte tilknytning til E6. 
I denne løsningen etableres det et planskilt kryss på E6, med rampe og vegankomst inn til Del 2 av 
terminalen. Alternativt kan terminalen koble seg til Osloveien, fylkesvei 6, på østsiden av terminalen.  
 
Ved en tilkobling til fylkesvei 6 vil veien ligge i kurve grunnet høydeforskjeller i terrenget, men løsningen er 
kostnadsestimert til ca. halvparten så mye som å koble seg til E6 direkte. Det vurderes at fylkesveien har 
tilstrekkelig kapasitet for å håndtere den forventede trafikken, men det legges imidlertid opp til tiltak 
knyttet til støyskjerming.  
 

4.2 Stedlige forhold 

Området hvor Vestby hovedterminal er skissert, er vurdert til å være middels utfordrende med hensyn til 
geotekniske og terrengmessige forhold. Området består av koller og knauser, samt en dyp kløft i området 
mellom Del 2 og Del 3.  
 
Når det gjelder inngrepskonsekvenser, ligger terminalen i nærføring til hensynssone for bevaring av 
naturmiljø, kulturminner og rikmyr. Arealmessige konsekvenser er beskrevet ytterligere i kapittel 9. 
 
 



  multiconsult.no 

   

 

28 
 

5 Hauerseter 

 

Figur 8 Geografisk plassering av ny hovedterminal på Hauerseter 
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Figur 9 Skjematisk skisse av ny hovedterminal på Hauerseter 
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Hauerseter hovedterminal er skissert i et område øst for Oslo Lufthavn Gardermoen, tilknyttet Hovedbanen 
mellom Oslo og Eidsvoll. Terminalen er todelt, med en rangering/hensetting og ankomstfunskjon lengst 
nord og lastemoduler samt ankomst/avgangsspor mot sør. Vognverksted og vognlasthåndtering er plassert 
i midten av de to modulene for å utnytte arealene best mulig. Det er forutsatt internvegsystem som 
tidligere forklart, og veg langs hele terminalen på østsiden.  
 

5.1 Tilknytning til eksisterende infrastruktur 

Terminalen er en gjennomkjøringsterminal, med tilknytning til hovedspor i sør og nord. Det er forutsatt at 
Hovedbanen bygges om til et dobbeltspor dersom det anlegges ny hovedterminal her, og det er derfor 
planlagt tilkobling til et dobbeltspor som resulterer i et behov for bru og kulvertløsninger. Terminalen vil 
ligge på ca. 200 m.o.h.   
 
 
Når det gjelder vegankomst, er dette skissert via Hauerseterkrysset. Herfra er fylkesvei 179 
utilfredsstillende for den forventede trafikken og må således utbedres. Dette inkluderer ny bru over 
jernbanen. Fra fv. 179 er det skissert etablering av en ny tofeltsvei inn til terminalen, samt vei inn til 
eksisterende tømmerterminal.  
 

5.2 Stedlige forhold 

Etablering av denne terminalen berører Bane NOR sitt skinnedepot. Aktuelt område for terminallokalisering 
er relativt flatt og vurderes å ha gode grunnforhold. 
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6 Ryggkollen 

 

Figur 10 Geografisk plassering av ny hovedterminal på Ryggkollen 
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Figur 11 Skjematisk skisse av ny hovedterminal på Ryggkollen 
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Ny hovedterminal På Ryggkollen i Drammensområdet er skissert i det samme området som 
Jernbanedirektoratet tidligere har pekt på som et aktuelt område for jernbaneterminal. Løsningen for en ny 
hovedterminal er derimot betydelig større enn hva som tidligere er utredet, og dette medfører en del 
konsekvenser. For å få plass til terminalen i det aktuelle området, må hovedsporet (Sørlandsbanen mellom 
Drammen og Kongsberg) legges om parallelt med terminalen. Det er skissert en løsning for nytt hovedspor, 
men da det planlegges tiltak på denne strekningen uavhengig av etablering av en ny hovedterminal, 
inkluderes ikke kostnadene for dette.  
 
Ryggkollen er skissert med samme utforming som Hauerseter. Terminalen er todelt, med en 
rangering/hensetting og adkomstfunksjon lengst nord og lastemoduler, samt ankomst/avgangsspor mot 
sør. Vognverksted og vognlasthåndtering er plassert i midten av de to modulene for å utnytte arealene best 
mulig. Det er forutsatt internvegsystem som tidligere forklart, og veg langs hele terminalen. 
 

6.1 Tilknytning til eksisterende infrastruktur 

Terminalen vil bli liggende på ca. 15 m. o. h. På grunn av flomfare og nærhet til Drammenselva, er det 
vurdert mest hensiktsmessig at tilkoblingene som krysser hovedsporet blir lagt på bru.   
 
For veg er det planlagt for tilknytning til E134, med nye ramper og rundkjøring. Videre anlegges veg til 
terminalens hovedport.  
 

6.2 Stedlige forhold 

Lokaliseringen er tidligere utredet, men arealinngrepet og konsekvensene blir større hvis man skal anlegge 
en større terminal. Den skisserte terminalen gir nærføring til en sandsvalekoloni, viktig bekkedrag og 
enkelte kulturminner. 
 
Det er som tidligere nevnt behov for å legge om hovedsporet. I tillegg vil fylksvei 28 som i dag krysser det 
planlagte terminalområdet måtte legges om og gå i kulvert eller bru over en ny hovedterminal.  
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7 Mulighet for trinnvis utbygging 

De skisserte hovedterminalene har en utstrekning på mellom 3,5km og 5km og vil, fullt utbygget, være 
store anlegg. Det er derfor vurdert om det er mulig å bygge ut terminalene trinnvis for å bedre tilpasse 
terminalen til etterspørsel og om mulig, utsette deler av investeringen.  
 
Det er søkt å finne et første utbyggingstrinn innenfor følgende premisser: 

 Et første byggetrinn bør møte forventet etterspørsel i 2030 på ca. 3,6 mill. tonn. Etter tilsvarende 
metode som gitt i kapittel 2, tilsvarer dette en terminal som skal håndtere mellom 400-450 000 TEU 
i år 2030. 

 En trinnvis utbygging bør likevel utføres uten at det medfører for store fasekostnader. Det vil si 
utbygging av en første fase ikke vil innebære økte kostnader for eventuelt fase 2-3, sammenlignet 
med en helhetlig utbygging.  

7.1 Vestby 

7.1.1 Vurdering av trinnvis utbygging 

Et første byggetrinn som skal håndtere opp mot 450 000 TEU i 2030 er en terminal på størrelse med dagens 

Alnabruterminal. Med andre ord, en stor terminal som vil kreve utbygging, helt eller delvis av minimum to 

av de tre «delene» gitt av den skisserte løsningen for Vestby. Dette gir enkelte utfordringer:  

 På grunn av vertikalprofilen på hovedsporet (IC-linja), er det mest hensiktsmessig å etablere 

tilkobling til hovedspor fra Del 1 og Del 3. Det vil si at det må etableres anleggsområde som i en full 

utbygging, selv ved delvis utbygging av delområdene. I dette tilfellet vil det anbefales å utføre alt 

grunnarbeid som i endelig løsning, og investeringene som utsettes vil primært gjelde overbygning 

(jernbaneteknikk og diverse terminalutstyr/bygg)6.  

 Internvegsystemet på Del 2 av terminalen inkluderer kulverter under spor, som aller helst bør 

etableres før sporene legges. En delvis utbygging av Del 2 vil dermed inkludere arbeid knyttet til 

fremtidig trafikkløsning, som utgjør en større del av investeringen. 

 Del 2 og Del 3 av terminalen knyttes sammen med en veg- og jernbanebru over kulvert. Denne må 

anlegges selv ved delvis utbygging av terminalen, gitt at terminalen skal kobles til hovedsporet i 

sør, som skissert.  

Samlet vurderes det mer hensiktsmessig å etablere et første byggetrinn med noe mindre kapasitet, for å 

unngå utfordringene som skissert over. På bakgrunn av dette er det sett på et mindre første byggetrinn 

som kun inkluderer Del 1 av terminalområdet.  

 

Figur 12 Ny hovedterminal på Vestby, inndelt i delområder 

                                                                 
6 Det er teknisk mulig å etablere Del 2 som en «butt-terminal», med tilkobling til hovedsporet sørover fra Del 1, i stedet for fra Del 3. I dette tilfellet ville man hatt et 

første byggetrinn som besto av Del 1 og Del 2.  En slik løsning vil gi en betydelig økning i skiftebevegelser på terminalen, ved at tog fra Del 2 som skal sørover, må 
skiftes inn i Del 1 for så å gjøre avgang mot sør. Tilsvarende vil det være for ankommende tog fra sør. Ved utbygging av Del 2, helt eller delvis, anbefales det derfor 
at tilkobling til hovedspor for sørgående tog etableres innenfor området definert som Del 3 og som planlagt i endelig løsning. 
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7.1.2 Et mulig første byggetrinn 

 

Figur 13 Et mulig første byggetrinn for ny hovedterminal på Vestby, plan og profil 
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For å hindre for mange følgekostnader for et første byggetrinn, er det sett på en løsning der Del 1 bygges ut 

til en mindre kombiterminal med en tilhørende vognlastterminal, se Figur 13. 

I en fullt utbygget løsning består Del 1 primært av ankomst-/avgangsspor og en vognlastterminal. Ved et 

første byggetrinn etableres 4 av de planlagte ankomst/-avgangssporene som en kranmodul, det vil si spor 

under kran. Ombygging fra spor under kran til ankomst/-avgangsspor i neste fase vil være lite i omfang, og 

innebærer grovt sett kun flytting av selve kranen. Videre etableres to ankomst-/avgangsspor parallelt med 

kranmodulen, for å håndtere ankomst og avgang med tog.  

Som i endelig løsning, etableres det en vognlastterminal parallelt med kombiterminalen. Hovedport 

anlegges i tilknytning til eksisterende veg (Vestliveien) og kan i neste fase bli liggende og fungere som 

hovedport for vognlastterminalen. Det forutsettes noe oppgradering av Vestliveien, men hovedporten kan 

ellers kobles på eksisterende vegsystem i tilknytning til Asko/Gamle Mosseveien.  

Det etableres tilknytning til hovedspor i nord som i endelig løsning, men det må etableres en midlertidig 

tilkobling for sørgående/ankommende tog fra sør, fra den sørlige delen av Del 1. Den midlertidige 

tilkoblingen fra sørlige del av Del 1 til hovedspor er ikke planlagt som del av den større terminalen, og blir 

således en tilleggskostnad.  

Estimert kapasitet for et første byggetrinn er ca. 150 000 TEU i året, tilsvarende ca. 4-5 tog og ca. 216 

lastebiler per dag tilknyttet kombiterminalen. Løsningen består av: 

 Tilkobling til hovedspor (dobbeltspor) mot sør og nord 

 2 ankomst/avgangsspor 

 Uttrekkspor tilknyttet kombiterminalen 

 Uttrekksspor tilknyttet vognlastterminalen 

 4 laste-/lossespor under kran og tilhørende depotareal for semihengere, vekselsflak og containere 

 Hovedport og internvegsystem på østlig del av terminalen 

 
Første byggetrinn er dimensjonert for 750 meter lange tog. En større terminal på Del 1, vil kreve flere 
uttrekks-/hensettingsspor og inngrep i terminalens Del 2 og som tidligere beskrevet vil dette gi enkelte 
utfordringer. 
 
Et første byggetrinn på Vestby har et basisestimat på ca. 1,9 mrd. NOK og det er estimert et tillegg i 
produksjonskostnader på ca. 143 mill. NOK sammenlignet med utbygging av terminalen under ett. 
Tilleggskostnaden er knyttet til etablering av en ny tilkobling til hovedspor.  
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7.2 Hauerseter og Ryggkollen 

7.2.1 Vurdering av trinnvis utbygging 

Hauerseter og Ryggkollen er skissert som en todelt terminal. En trinnvis utbygging vil dermed se noe 

annerledes ut enn på Vestby. Terminalene på Ryggkollen og Hauerseter er tilnærmet likt utformet, bare 

speilvendt og med unntak av de stedlige forholdene. Dette vil også være gjeldende for et første byggetrinn, 

som omtales samlet under.  

 

Figur 14 Ny hovedterminal på Hauerseter inndelt i delområder 

På Hauerseter og Ryggkollen er det bedre muligheter for å tilrettelegge for en terminal som møter ønsket 

kapasitet på 450 000 TEU i 2030, enn på Vestby. Her vil det være hensiktsmessig å bygge ut Del 1 og Del 2 

delvis i et første byggetrinn, og la tilkoblingene til hovedspor etableres som i endeling løsning. Den største 

utfordringen ved trinnvis utbygging vurderes å være internvegsystemets kulvertløsning. Et slikt system er 

omfattende og en mindre terminal vil ikke nødvendigvis ha behov for dette. På den andre siden, bør 

kulvertene bygges før man anlegger spor over. Det er i denne sammenhengen derfor sett på en løsning der 

det i første byggetrinn legges opp til enkelte lastespor i butt, slik at trafikkering på internvegen ikke 

kommer i konflikt med togbevegelser inn og ut av lastespor.   

7.2.2 Et mulig første byggetrinn 

Et mulig første byggetrinn på Hauerseter eller Ryggkollen som gir en kapasitet på 400-450 000 TEU vil bestå 

av følgende:  

 Fire spor under kran 

 To lastespor betjent med reachstackere i butt (ikke gjennomkjørende spor) 

 4 ankomst/avgangsspor 

 12 rangering-/uttrekks-/hensettingsspor 

 2 gjennomkjøringsspor 

 Vognverksted som i endelig løsning, men kun tilkoblet spor på Del 1 

 Vognlastterminal som i endelig løsning, men kun tilkoblet spor på Del 1 

Behovet er beregnet etter metode som forklart i kapittel 3. 
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Figur 15 Et mulig første byggetrinn for ny hovedterminal på Hauerseter, plan og profil 
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Figur 16 Et mulig første byggetrinn for ny hovedterminal på Ryggkollen, plan og profil 
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For å møte utfordringen med å bygge et første byggetrinn som ikke inkluderer kulvertløsningene, skisseres 

det en løsning der lastesporene som betjenes med reachstacker etableres som butt-spor. Dette medfører 

at sporene stopper i den sørlige enden av terminalen (Del 2), og vil gi mulighet til å etablere et 

internvegsystem der lastebil- og togtrafikk ikke krysser hverandre i plan.  

Ved en full utbygging av terminalene, er det planlagt etablert tre stk. kranmoduler. I første byggetrinn 

bygges kun én av disse i kombinasjon med en lastegate som betjenes av reachstackere. I neste byggetrinn 

gjøres lastegaten om til den andre kranmodulen, i tillegg til at den tredje kranmodulen etableres. Kulvert og 

internvegsystemet kan bygges uten at det er behov for omlegging av spor fra første byggetrinn.  

Tilkobling til hovedspor og hovedveg bygges ut som i endelig løsning. Hovedporten bygges i mindre skala 

enn i endelig løsning, men på samme område. Det er tilstrekkelig areal til depot langs kranmodulen og i 

lastegaten i første byggetrinn. 

Første byggetrinn på Hauerseter er estimert til ca. 3,8 mrd. NOK. På Ryggkollen må hovedspor og fylkesvei 

28 legges om slik det er planlagt ved full utbygging, selv ved første byggetrinn. Første byggetrinn er derfor 

estimert til ca. 4,2 mrd. NOK. 

Det vil primært være økte kostnader knyttet til arbeid nær spor i drift som utgjør fasekostnader for neste 

utbyggingstrinn til endelig løsning. Disse kostnadene er estimert til 290 mill. NOK (produksjonskostnader).  
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8 Kostnadsestimering 
På grunnlag av skisser av de ulike terminalene er det utarbeidet kostnadsberegninger for etablering av 
jernbaneinfrastrukturen, arealer og veier på terminalene, inkl. tilknytning til eksisterende veg- og banenett. 
På Ryggkollen er ikke omlegging av eksisterende jernbanespor inkludert i kostnadsestimatene. 
Metode og forutsetninger for kostnadsestimatene er tilsvarende tidligere, se underlagsrapport 
«Skisseprosjekter og kostnadsvurdering av mulige jernbaneterminaler».  
 

8.1 Full utbygging 

Tabellen under oppgir basisestimat for full utbygging av ny hovedterminal på Hauerseter, Vestby eller 

Ryggkollen. Grunnerverv er ikke inkludert i overslaget, da dette fremskaffes av Statens Vegvesen.   

Tabell 14 Kostnadsestimater 

 
 
  

LOKALISERING AV TERMINAL Hauerseter Vestby Ryggkollen

KOSTNADSELEMENT ESTIMAT ( i  mill. kr) ESTIMAT ( i  mill. kr) ESTIMAT ( i  mill. kr) 

Underbygning (jernbaneinfrastruktur + 

terminalflater)
1 159 1 432 1 248

Jernbaneteknisk (infrastruktur) 2 027 2 045 2 005

Veier og areal (terminalflater) 918 943 1 023

Terminalkostnader 1 133 1 133 1 133

Fasekostnader 19 17 17

Uspesifisert ( 10% av overstående) 526 557 543

Entreprenørens rigg og drift (25% av overstående) 1 445 1 532 1 492

Entreprisekost (sum overstående) 7 227 7 659 7 461

Byggherrekostnader (15% av entreprisekost) 1 084 1 149 1 119

Prosjektering (12% av entreprisekost) 867 919 895

SUM 9 179 9 727 9 475
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8.2 Første byggetrinn 

Tabellen under oppgir basisestimat for første utbygging av ny hovedterminal på Hauerseter, Vestby eller 

Ryggkollen. Grunnerverv er ikke inkludert i overslaget, da dette fremskaffes av Statens Vegvesen.  

 

 

8.3 Fasekostnader ved trinnvis utbygging 

Fasekostnader for neste utbyggingstrinn på Vestby, vil være svært begrenset. Del 2 og Del 3 av terminalen 
kan bygges uavhengig av Del 1, og drift på Del 1 kan opprettholdes helt frem til Del 2 og Del 3 står ferdig. 
Det er i første byggetrinn behov for å etablere en tilkobling til hovedspor som ikke er del av endelig løsning. 
Dette vil gi et tillegg i produksjonskostnadene på ca. 143 mill. NOK sammenlignet med utbygging av 
terminalen under ett.  
 

På Ryggkollen og Hauerseter vil det primært være kostnader knyttet til arbeid nær spor i drift som utgjør 

fasekostnader for neste utbyggingstrinn til endelig løsning. Disse kostnadene er estimert til 290 mill. NOK 

(produksjonskostnader).  

 

Merk at dette er kostnader før påslag for uspesifisert, entreprenørens rigg og drift, byggherrekostnader og 

prosjektering.  

  

LOKALISERING AV TERMINAL Hauerseter Vestby Ryggkollen

KOSTNADSELEMENT ESTIMAT ( i  mill. kr) ESTIMAT ( i  mill. kr) ESTIMAT ( i  mill. kr) 

Underbygning (jernbaneinfrastruktur + 

terminalflater)
524 206 533

Jernbaneteknisk (infrastruktur) 753 245 753

Veier og areal (terminalflater) 421 59 519

Terminalkostnader 458 354 458

Fasekostnader 19 17 17

Uspesifisert ( 10% av overstående) 217 88 228

Entreprenørens rigg og drift (25% av overstående) 598 242 627

Entreprisekost (sum overstående) 2 990 1 212 3 134

Byggherrekostnader (15% av entreprisekost) 449 182 470

Prosjektering (12% av entreprisekost) 359 145 376

SUM 3 798 1 539 3 981



  multiconsult.no 

   

 

43 
 

9 Arealmessige konsekvenser  
Det er gjort en vurdering av arealmessige konsekvenser ved å legge ny hovedterminal på Vestby, 
Hauerseter og Ryggkollen.  Metode er lik som tidligere, se underlagsrapport «Skisseprosjekter og 
kostnadsvurdering av mulige jernbaneterminaler. Kart over inngrepskonsekvenser og areabestemmelser jf. 
kommuneplan følger for hvert alternativ. Nedenfor oppsummeres en kort omtale av hensynssoner.  
 

9.1 Hensynssoner 

9.1.1 Vestby 

Fotavtrykket for hovedterminalen går så vidt inn i hensynssone 560 bevaring naturmiljø. Sonene er knyttet 
opp mot kommuneplanens bestemmelse § 11 Byggeforbud i strandsonen og langs vassdrag.  Fra 
forbudsgrense sjø og ut i sjøen, samt innenfor hensynssone naturmiljø (langs vassdrag) tillates det ikke 
utført tiltak. Forbudet gjelder alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven, også midlertidige 
bygninger, konstruksjoner og anlegg, herunder flytebrygger, husbåter, bøyer, båtopplag, anleggsbrakker, 
campingvogner og lignende. Sonen med kantvegetasjon på 8 meter mot vassdrag i landbruks-, natur- og 
friluftsområder skal bevares.  
 
Det er ikke knyttet bestemmelser til hensynssone H530 for friluftsliv. Bestemmelsene er knyttet til LNF-
formålet i planen som ligger under. Det er registrert et kulturminne (rydningsrøys med ukjent alder) 
innenfor terminalområdets fotavtrykk, og 7 bygg med oppføring i SEFRAK-registeret. Hensyn til disse 
kulturminnene avklares i eventuelt videre planarbeid. 
 

9.1.2 Hauerseter 

Hovedterminalen er i nærheten av en definert sikringssone for transport, som medfører et byggeforbud 
rundt veg og bane. Terminalen berører ikke sikringssonen. 

 

9.1.3 Ryggkollen 

Fotavtrykket for Ryggkollen går så vidt inn i et område utsatt for steinsprang (H310). Her kreves det i 
kommuneplanene at det i forbindelse med utarbeidelse av regulering og byggetiltak må utføres nærmere 
utredning/undersøkelse av fagkyndig person.  
 
Fotavtrykket går også inn i kvikkleireområder som kan være utsatt for ras eller utglidninger. Her er det et 
generelt forbud mot byggetiltak og øvrige tiltak som medfører terrengmessige arbeider (graving, oppfylling 
m.m.) eller påvirkning av hydrologiske forhold (grøfting, kanalisering, energibrønner, bekkelukking m.m.). 
Forbudet gjelder også ved omdisponeringer eller bruksendringer til formål som innebærer økt sårbarhet i 
forhold til skredhendelser. Ved utarbeidelse av reguleringsplan og ved søknad om byggetillatelse for bygge- 
og anleggstiltak, skal det sendes inn dokumentasjon fra geoteknisk ekspertise om sikringstiltak. Før 
byggetillatelse kan gis for bygge- og anleggstiltak, skal det dokumenteres at byggegrunnen vil bli sikret mot 
ras/utglidning i byggeområdet og/eller andre berørte områder. Kravet om sikring gjelder også i 
anleggsperioden. 
 
I områder utsatt for flom fra sidevassdrag (H320), kreves det i forbindelse med utarbeidelse av nye 
reguleringsplaner nærmere utredning/undersøkelse med hensyn til flomproblematikk. Ved søknad om 
søknadspliktige terrenginngrep i høyspentsonen (H370) må det foreligge uttalelse fra ledningseier. 
 
Hensynssone H570 medfører at det skal innhentes uttalelse fra regional kulturminneforvaltning før vedtak 
om tillatelse til tiltak kan gis. Terminalen berører i dette tilfelle en sandsvalekoloni. 



  multiconsult.no 

   

 

44 
 

9.2 Ny hovedterminal Vestby 

 

Figur 17 Faktaark arealkonsekvenser Vestby 
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Figur 18 Utsnitt kommuneplankart Vestby hovedterminal 
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9.3 Ny hovedterminal Hauerseter 

 

Figur 19 Faktaark arealkonsekvenser Hauerseter 
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Figur 20 Utsnitt kommuneplankart Hauerseter 
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9.4 Ny hovedterminal Ryggkollen 

 

Figur 21 Faktaark arealkonsekvenser Ryggkollen 
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Figur 22 Utsnitt kommuneplankart Ryggkollen 
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Vedlegg 1 Detaljerte beregninger for ny hovedterminal 

Generelt vises forutsetninger i blå tabell og beregninger i oransje tabell.  
 

9.5 Antall TEU per tog 

For å beregne seg frem til et hvor mange TEU et 600 meter langt tog frakter, er man avhengig av å sette 
forutsetninger for: 

 Miks av lastbærere 

 Fyllingsgrad på tog 

 Godsvognlengde 

Vi benytter tilsvarende miks av lastbærere som i utredningen «Videre utvikling av Alnabruterminalen» og 
som er benyttet tidligere i denne utredningen. I dag er fordelingen av lastbærer på Alnabru ihht. RailCombi 
(terminaloperatør): 

 60% vekselflak 25 fots 

 25% semitrailere 

 10% 40-45 fots  

 5% sjøcontainere 20 fots 

Trenden viser hovedsakelig økning av semitrailere og sjøcontainere, som gjenspeiles i forventet fremtidig 
miks av lastbærere. 1 TEU tilsvarer 20 fots container. Dette gjør at større enheter frakter med seg mer enn 
1 TEU. Videre finnes det ulike typer enheter, og fordelingen er forutsatt som følger. 

Tabell 15 Forutsatt fordeling av lastbærere 

Fordeling lastbærere TEU/enhet Fordeling 

Semitrailer (ca. 40 fot) 2 30 % 

20 fots vekselflak 1 22,50 % 

25 fots vekselflak 1,25 22,50 % 

20 fots container 1 10 % 

40 fots container 2 7,50 % 

45 fots container 2,25 7,50 % 

 Snitt TEU/lastbærer  1,525 100 % 

 

På en godsvogn som er ca. 34 meter lang, leddet i midten slik at hver del er ca. 17 meter lang kan man få 
plass til to enheter. Med fordelingen som gitt i Tabell 15 beregnes et gjennomsnitt på 2,1 TEU per 17 meter 
vogn, eller 4,2 TEU per 34 meter «tog». Dette gir ca. 72 TEU per tog. 
 
I utredningen om «Videre utvikling av Alnabruterminalen» er det videre forutsatt at ikke alle plassene på 
toget blir benyttet. I dag kjøres det en del tog med ledige plasser. Dette bør kunne reduseres med økt 
godsvolum, men det er i utredningen forutsatt av 85% av togenes godsvogner benyttes til å frakte 
lastbærere, det vil si 15% er ubenyttet, som gir at et 600 meter langt tog kan frakte 62 TEU. En 
utnyttelsesgrad på 95% gir ca. 69 TEU per tog.  
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9.6 Antall tog per dag 
For å kunne beregne seg frem til et sannsynlig dagsvolum og antall tog er det forutsatt følgende 
driftsforutsetninger7:  

Tabell 16 Generelle forutsetninger 

Forutsetning Verdi Kommentar 

Antall driftsdager på 
terminalen per år 

310 dager Dette tilsvarer produksjon 6,5 dager i uken, 48 uker i året.  Lavere 
produksjon i helg og f. eks. i sommermånedene  

Uke/dagsvariasjoner 30% Både innenfor ukedagene og innenfor dagen er godsproduksjonen 
ujevn. Det er i dag f.eks mer godshåndtering på mandager og 
tirsdager enn fredager på Alnabru. Dette er knyttet til 
kundemønsteret og kan endre seg over tid, likevel er det naturlig å 
forvente en noe ujevn etterspørsel også i fremtiden slik at 
terminalene må kunne håndtere dette. 

Åpningstid 24/7 Terminalen er åpen hele døgnet 

Driftsdøgn 18 timer 
drift/dag  

Det er behov for å sette av tid til vedlikehold av infrastruktur og 
utstyr. Det forutsettes derfor at laste/løfteutstyr kun kan benyttes 
18 timer av døgnet. 

Gjennomsnittlig 
toglengde i 2050 

600 meter 
 

600 meter er et gjennomsnitt. Til/fra enkelte destinasjoner kan det 
tenkes at det kjøres kortere tog, f. eks til Bergen grunnet 
stigningsforhold, mens det til andre destinasjoner kan settes opp 
lengre tog, f. eks til Sverige. Et 600 meter langt tog, tilsvarer ca. 580 
meter lang vognstamme med et 20 meters langt lokomotiv. 

Antall TEU per tog 69 Hvor mange TEU et tog frakter med seg er avhengig av miksen av 
lastbærere, det vil si andel vekselflak, containere og semitrailere, 
og hvor mange av «plassene» på toget som blir fyllt opp etc. 
  

 

Forutsetningene benyttes til å beregne et sannsynlig antall tog terminalen må håndtere hver dag. På en ny 
hovedterminal, gitt de overnevnte forutsetningene vil dette tilsi mellom 22 og 28 tog per dag.  
 

Tabell 17 Beregnet daglig volum og antall tog 

Dimensjonerende størrelser Formelverk Verdi 

Daglig antall TEU i snitt Årlig TEU/antall dager 
 

3 000 

Daglig antall TEU i høysesong Årlig TEU/antall dager * 1,3 
 

3 900 

Antall togpar per dag i snitt TEU per dag/TEU per tog/2 
 

22 

Antall togpar per dag i høysesong TEU per dag høysesong/TEU per tog/2 
 

28 

 
  

                                                                 
7 Driftsforutsetningene samsvarer med hva som er lagt til grunn i utredningen «Videre utvikling av Alnabruterminalen», Jernbanedirektoratet.  



  multiconsult.no 

   

 

52 
 

9.7 Antall lastebiler per dag 
Det er ihht. NGM beregnet at ca. 6 980 020 tonn gods eller 734 738 TEU genereres gjennom kombinerte 
transporter. Det vil si godset kommer inn på terminalen med bil, og hentes på terminalen med bil.  

Tabell 18 Godsomslag kombinerte transporter, NGM oktober 2016 

Dimensjonerende størrelser Formelverk Verdi 

Tonn/år bil-tog Dimensjonerende retning * 2 7 559 290 

TEU/år bil-tog Tonn per år/9,5 tonn/TEU 
 

795 714 

TEU tomme lastbærere (15%)  119 357 

TEU totalt bil-tog  915 071 

 

Dette gir en betydelig lastebiltrafikk på terminalen. Basert på erfaringstall og arbeidet som er nedlagt i 
utredningen om «Videre utvikling av Alnabruterminalen» antas det at 30 pst. av lastebilene har last både 
inn og ut av terminalen, mens 70 pst av lastebilene kun har last én vei. Videre er det lagt til grunn at 
lastebilene i snitt har med seg 1,7 TEU.  
 

Tabell 19 Forutsetninger lastebiltrafikk 

Forutsetning Verdi Kommentar 

Snittkapasitet  
TEU per lastebil 

1,7  

Last begge veier 30% Gjelder gjennom gate 

Maksperiode 250% I maksperioden forutsettes det at lastebiltrafikken er 2,5 gang 
større enn gjennomsnittet over dagen 

 

Dette gir et antall biler per dag som følger:  

Tabell 20 Beregnet antall lastebiler per dag 

Dimensjonerende størrelser Formelverk Verdi 

TEU totalt bil-tog  915 074 

TEU/dag snitt TEU per år/310 dager per år 
 

2 951 

Antall lastebiler per dag TEU per dag snitt/(0,3*1,7*2)+(0,7*1,7) 1 357 

 


