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1 INNLEDNING
1.1 Generelt
Rambøll Sweco ANS er engasjert av Statens vegvesen og Bane NOR for å prosjektere ny veg og
jernbane mellom Arna og Stanghelle/ Helle i prosjektet «E16 og Vossebanen, Arna-Stanghelle». Det
skal utarbeides en felles statlig reguleringsplan for veg og bane med tilhørende konsekvensutredning
for den cirka 30 km lange strekningen. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er plan-
myndighet.

Bakgrunnen for prosjektet er at det er en meget viktig forbindelse lokalt og nasjonalt med stor trafikk,
samtidig som at strekningen er svært utsatt for ras og har mange ulykker. Dagens vegtunneler tilfreds-
stiller heller ikke EU sine tunneldirektiv. For jernbanen vil utbyggingen også gi økt kapasitet og
redusert reisetid.

Ny dobbeltsporet jernbane består av 3 tunneler på cirka 8-9 km samt to nye stasjoner; Vaksdal og
Stanghelle. Nytt dobbeltspor skal føres inn på Arna stasjon og nord for Stanghelle skal ny bane koples
på dagens jernbanetrase. På hele strekningen skal det etableres sikringsanlegg av typen ERTMS.

Ny E16 består av 3 lange tunnelstrekninger på cirka 9-10 km med korte dagsoner på Trengereid,
Vaksdal og Helle. Tunnelen mellom Arna og Trengereid skal bygges med to tunnelløp. Tunnelen
mellom Trengereid og Vaksdal samt Vaksdal og Helle skal bygges med ett tunnelløp med tovegs-
trafikk. Kryssløsninger i fjell benyttes for avgreining til Vaksdal og Trengereid.

Det skal etableres felles rømning mellom veg og bane fra Trengereid og østover. Mellom Arna og
Trengereid skal bane i størst mulig grad rømme til vegtrasé.

Denne rapporten danner sammen med andre fagrapporter et grunnlag for utarbeidelse av forprosjekt-
rapport, detaljplan for bane samt planbeskrivelse.

Figur 1: Oversiktskart som viser veg- og jernbanetraseen fra Stanghelle i øst til Arna i vest.
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2 DOKUMENT INFORMASJON
2.1 Dokument historikk

Rev. Dokument historikk
00B Forprosjekt
01B Rettet etter kommentarer fra Bane NOR
02B Teknisk detaljplan
03B Teknisk detaljplan – endringer etter kommentarer
04B Teknisk detaljplan – endringer etter kommentarer

2.2 Terminologi
RS Rambøll Sweco ANS
BN Bane NOR
SVV Statens vegvesen
TRV Bane NORs tekniske regelverk
SPOT Sporbyggetog – Maskin som legger ut komplett spor på etablert

underbygning
Stasjon I denne rapporten brukt som fellesbetegnelse om både holdeplasser og

signaltekniske stasjoner (alle områder på banen med sporveksler)
Togbrudd Opphold i drift av trafikk på banestrekning i forbindelse med bygge- eller

vedlikeholdsaktivitet
Arnanipa Eksisterende jernbanetunnel mellom Arna og Takvam
RBC Radio Block Centre, en datamaskin i ERTMS med et virtuelt strekningskart

som inneholder bl.a. info om fall/stigning på sporet, samt hastighetsprofil.
RBC mottar togets posisjon fra baliser i sporet og utsteder kjøretillatelser til
togene.
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3 SAMMENDRAG
For å nå målet om et trygt og pålitelig transportsystem på strekningen er nye Vossebanen mellom
Stanghelle og Arna lagt i fjelltunnel i sikkerhet mot ras og skred, samtidig som det etableres stasjoner i
Stanghelle og Vaksdal som kan fungere som utgangspunkt for ny tettstedsutvikling.

Det har i dette prosjekt vært vurdert to ulike sportraséer, B1 og B2. Disse er illustrert i Figur 1.
Forskjellen mellom alternativene starter ved innkjør til Vaksdaltunnelen, ved cirka km 434,033 (B1).
Videre går traséen i Vaksdaltunnelen, hvor B1 alternativet ligger lenger vest enn B2. Den største
differansen i beliggenheten på de to alternativene kommer likevel i Vaksdal området og plasseringen
av den nye stasjonen der. Linjene treffes igjen sør for Vaksdal, ved cirka km 445,586, og har lik løp
videre mot Trengereid og Arna stasjon.

Overbygningen for nye Vossebanen Stanghelle - Arna er basert på gjennomgående elektrifisert
dobbeltspor for blandet trafikk opptil 200 km/t. To nye stasjoner med 250 meter lange sideplattformer
skal anlegges på Stanghelle og i Vaksdal, og banen skal koble seg på eksisterende Arna stasjon med
350 meter lange plattformer. Det skal anlegges doble sporsløyfer dimensjonert for 100 km/t i
forbindelse med hver stasjon, samt et midtstilt ventespor i Vaksdaltunnelen med den effektive spor-
lengden på 790 meter.

Sporets oppbygning består av standardiserte velutprøvde komponenter og dimensjoner i henhold til
Bane NORs tekniske regelverk. Sporet er prosjektert som ballastspor og det benyttes enkle spor-
veksler og overbygningsklasse d (skinneprofil 60E1, 600 mm svilleavstand) med 4,7 meter gjennom-
gående sporavstand.

Området prosjektet går i har en krevende topografi i dagsonene, og flere eksisterende tunnelsystemer
som skaper bindinger for fremtidig linje for ny bane.

Kostnader har vært høyt prioritert i prosjektet og det er valgt mest mulig kostnadseffektive løsninger.
Ettersom majoriteten av strekningen vil gå som fjelltunnel er det overordnede prinsippet å begrense
total lengde på bane- og vegtunneler inkludert tilhørende tverrslag og tverrpassasjer.

Geometrien er justert etter innspill fra Bane NOR for å få lange rettlinjer der det er mulig. Tidligere
versjon av banegeometri var i større grad tilpasset veggeometrien. Dette førte til store, slake radier på
R=15 000 – 20 000 meter, som ikke var ønskelig av hensyn til blant annet vedlikehold.

Foreliggende overbygningsplan oppfyller alle relevante krav i teknisk regelverk med noen unntak.
I planalternativ B1 på Vaksdal stasjon vil nordlig ende av plattform i begrenset lengde overstige
maksimal stigning i sporets retning (12,5‰). Dette er fravik fra et «skal krav» i Teknisk regelverk
(TRV:03964) [1]. Innspill til dispensasjonssøknaden (E16VB-Bane-001) ble utarbeidet og sendt til
Bane NOR. Det søkes likevel ikke dispensasjon fra kravet, da Rambøll Sweco har i slutten av detalj-
planfasen sett på alternativ vertikallinjeføring i dette området for å unngå fraviket. Resultatet av dette
søket viser at det skal kunne være mulig å optimalisere linjen slik at kravet om maksimal stigning ved
plattform oppfylles. Justering og implementering av endringer i sporgeometri på Vaksdal B1 må
eventuelt foretas i neste planfase. Forslag til justering av geometri er vist i tegning UAS-03-X-00001.

Det er utarbeidet og sendt til Bane NOR innspill til tre andre fravikssøknader (E16VB-Bane-
002/003/005) fra «bør-kravet» i TRV vedrørende kombinasjonskurver (TRV:02443) [2]. Kombinasjons-
kurver er prosjektert i overgangen til midtstilt ventespor (km 545,400) for å minimere investerings-
kostnad knyttet til utvidelse av tunneltversnitt fra 2 til 3 spor, samt prosjektert i venstre hovedspor mot
Arna stasjon (km 461,300) for optimalisering av hastighetsprofil for tog som skal ut fra Arna mot
Vaksdal [3]. Begge søknadene er nå godkjent av Bane NOR.

Tredje fraviket forekommer i det midlertidige interrimsporet som et FOB-punkt (TRV:02444) [2].
Grunnen til fravikket er minimering av investeringskostnad ved reduksjon av fjellskjæring under
omlegging av eksisterende Vossebane. Valgene er her tatt i samråd med Bane NOR Teknikk og
Konsept. Innspill til dispensasjonssøknader er oversendt Bane NOR.
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4 KRAV OG FORUTSETNINGER
Ved prosjektering av spor er det lagt til grunn en forutsetning om at vei og bane følges over hele
strekningen i forbindelse med felles rømningskonsept.

Prosjekteringen er utført i henhold til krav stilt i:
- Bane NORs Tekniske regelverk [oppdatert 05.02.2020] [4]

«Teknisk Designbasis for Intercity» [5] er lagt til grunn for valg av teknologiske løsninger der disse er
anvendelige med tanke på strekningshastighet, rutefrekvens, lokale forhold og tunnelprofiler.

Det er avklart i KVU-fasen at dimensjonerende hastighet på 200 km/t skal være gjeldene for hele
strekningen [6]. Dersom dimensjonerende hastighet på 160 km/t vil føre til besparelser for prosjektet
skal dette undersøkes.

Hastigheten inn mot Arna stasjon (inngående hovedspor fra Stanghelle) er tilpasset geometrien i
eksisterende Arnanipa (tunnel) og optimalisert. Hastigheten for utgående spor fra Arna (i retning mot
Stanghelle) er dimensjonert slik at tidstapet for raskeste tog som akselerer fra stasjonen er minst
mulig, samtidig at det er veid opp mot kostnader knyttet til driving av en tunnelhall ved kobling av
Arnanipa med Arnatunnelen videre mot Vaksdal.

Hastigheten ved påkobling til eksisterende Vossebanen er tilpasset den hastigheten dagens spor har i
påkoblingspunktet. Generelt er nye spor på stasjoner dimensjonert slik at dagens hastighet beholdes
eller forbedres.

Sporavstand er satt til 4,7 meter for hele strekningen. Dette er i henhold til krav i Teknisk regelverk og
anbefalinger i «Teknisk Designbasis for Intercity» [5], [7], [8].

Et midtstilt ventespor for forbikjøring av 740 meter lange godstog er plassert rett sør for Stanghelle
stasjon, i Vaksdaltunnelen [9].

Sporsløyfer er dimensjonert for 100 km/t hastighet i avvik [6].

Plattformlengder er 250 meter for Stanghelle og Vaksdal stasjonene og 350 meter for Arna stasjon [6].

Valgt sporgeometri og tilkoblingsløsning på Stanghelle ivaretar alle aktuelle løsninger for videreføring
av dobbeltspor mot Dale og Voss, samt legger til rette for anleggsgjennomføring av dette.

Det er prioritert å minimere konsekvensene for drift av gods- og passasjertrafikk i anleggsperioden.
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5 EKSISTERENDE ANLEGG OG TILKOBLINGER
5.1 Stanghelle
Eksisterende Vossebane går som elektrifisert kurverik enkeltsporet bane med ballastspor på delvis
fylling/skjæring langs fjordarmen Dalevågen med en skiltet hastighet på 60 km/t.

Figur 2: Eksisterende Vossebane ved Stanghelle. Bildet fra 3D-modell.

5.1.1 Tilkobling Stanghelle
Området der den nye banen vil koble seg på eksisterende Vossebanen er utpekt til rett nord for nye
Stanghelle stasjon. Her vil ny bane krysse eksisterende trasé før den etter planen videreføres med
nytt dobbeltspor til Dale og Voss. Området ligger vanskelig tilgjengelig uten umiddelbar tilkomst via
veg, uten plane områder ved siden av sporet.

Forutsetningene for tilkoblingen på Stanghelle er som følger.
- Det tillates kun korte driftsavbrudd for togtrafikken, spesielt med tanke på gods.
- Tilkobling må være tilpasset - og tilrettelegge for - bygging av neste strekning mot Dale og

Voss.
- Hastighet skal i størst mulig grad opprettholdes på samme nivå som eksisterende bane.

Sporgeometri ved påkobling til eksisterende Vossebane er prosjektert basert på laserskanning av
eksisterende området. I neste planfase anbefaler man at det utføres innmålinger av skinnestreng i
påkoblingspunktet og at nytt spor eventuelt justeres litt.

Opprinnelig plan tidlig i skisseprosjektet bestod av en utfylling ut i fjordarmen Dalevågen der man
kunne plassere sporveksler og koble sammen dobbeltsporet til enkeltspor uten større forstyrrelser for
trafikk på Vossebanen i anleggsperioden. Dette ville også begrense lengden på bru over Dalevågen.
Grunnboringer viste senere at det vil være helt uaktuelt med noen form for utfylling i Dalevågen, og
endelig løsning må derfor baseres på fjellskjæring med adkomst og massetransport til nytt lokalt
deponi ved Idlasundet. Det ble også vurdert en løsning med ny jernbanebru med landkar på peler.
Dette alternativet må nærmere vurderes i neste fase.
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En rekke alternativer er vurdert for å optimalisere funksjon, begrense kostnader og behov for togbrudd
på Vossebanen. Samtidig har en viktig vurdering vært hensyn til ytre miljø og lokalbefolkning i
anleggsperiode og ved ferdig anlegg. For mer detaljert beskrivelse av utbyggingsrekkefølge henvises
det til notat Jernbanetekniske faseplaner, UAS-01-A-00035 [10].

Anbefalt løsning for tilkobling består av en betydelig fjellskjæring på nordsiden av eksisterende Vosse-
bane mellom cirka km 431,060 - 431,400.

Påkobling til eksisterende spor er delt i to hovedfaser. I først omgang legges eksisterende spor om
som et interrimspor, se Figur 3. Deretter vil trafikk settes på interrimsporet gjennom fjellskjæringen.
Interrimsporet vil inkludere en anleggsveksel som gir tilkomst for sporgående materiell (for eksempel
SPOT) til nye Vossebanen i anleggsperioden (del av fremtidig spor 2 mot Arna). Denne sporvekselen
blir også permanent sporveksel for ferdig anlegg Stanghelle - Arna. Sporvekselen legges inn i
eksisterende ERTMS-anlegg. For å få til dette kan stasjonsgrensen på Stanghelle flyttes til østsiden
av anleggsvekselen, slik at sporvekselen blir en del av Stanghelle stasjon. Sporvekselen får driv-
maskiner og det kan etableres marker boards for inn/utkjøring. Dekning fra anleggsområdet er
forutsatt gjort med en sporsperre. Dette er vurdert som det enkleste og billigste alternativet. RBC og
sikringsanlegg må oppdateres med ny geometri for interrimspor og oppdatert forrigling basert
endringer og nye signalobjekter. Bruk av sporsperre krever nedsatt hastighet til maks 40 km/h på
interrimsporet ved gjennomkjøring av sporvekselen. Ønsker man å opprettholde 60 km/t i spor-
vekselensområde, må det i neste planfase på nytt vurderes bruk av enten dobbel avsporingstunge
eller avledende sporveksel.

Med trafikk på interrimsporet kan resten av det nye dobbeltsporet bygges uten avbrudd for trafikk på
eksisterende Vossebane i neste hovedfase. Til slutt flyttes interrimsporet etter anleggsvekselen og
kobler seg på som spor 1 på den nye dobbeltsporede strekningen, se Figur 4. Tilkoblingen inkluderer
to sporveksler tett på et boligområde. Som støyreduserende tiltak anbefaler støyrapport [11] bruk av
bevegelig krysspiss i den mest trafikkerte sporvekselen.

Figur 3: Interrimspor på Stanghelle. Bildet fra 3D-modell.
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Figur 4:Situasjon ved ferdig anlegg Arna-Stanghelle. Bildet fra 3D-modell.

Det er utarbeidet en utfyllende silingsrapport [12] som dokumenterer de alternativer og vurderinger
som er gjort i forbindelse med dette. Det henvises også til et eget notat for jernbanetekniske
faseplaner [10] og selve faseplantegningen for Stanghelle stasjon (UAS-03-Y-00001).
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5.2 Arna stasjon
Arna stasjon er midt i et stort ombyggingsprosjekt (Arna-Fløen) der alt av spor skal bygges på nytt. Ny
stasjon skal tas i bruk i 2022. Åpning av dobbeltspor til Bergen er planlagt i 2025. Planlagt ferdigstatus
på dette prosjektet er grunnlag for vår planlegging da denne stasjonen skal være ferdigstilt før Arna-
Stanghelle-prosjektet begynner bygging. Planlagt, ny skjematisk sporplan for Arna stasjon er vist i
Figur 5 nedenfor.

Selve stasjonen ligger på tvers av en trang dal med deler av plattformen for spor 3 (sørligste spor –
retning mot Oslo) bygget inn i portalen til tunnelen på Bergen-siden av stasjonen. Det er tett bolig- og
næringsbebyggelse i området umiddelbart rundt stasjonen. «Gamle Vossebanen» (fredet museums-
jernbane) krysser over portalen til eksisterende Arnanipa på østenden av stasjonen. Stasjonsbygget
på Arna stasjon er også fredet.

Påkobling i dette området er ikke plassert etter innmålinger, men etter planlagt plassering fra fag-
modeller for Arna-Fløen-prosjektet.

Ny trasé vil ikke berøre eksisterende baneanlegg (Vossebanen) i området mellom påkoblingspunktene
Arna og Stanghelle, foruten Tunestveit sidespor mellom Trengereid og Arna og midlertidig omlegging
av museumsbanen for bygging av nye tunnelportaler.

Figur 5: Skjematisk sporplan for Arna stasjon ved anleggsstart for fellesprosjektet Arna –
Stanghelle (UUT-00-Y-17050).

5.2.1 Tilkobling Arna stasjon
Nytt dobbeltspor fra Stanghelle skal koble seg på eksisterende Vossebane ved den østlige enden av
Arna stasjon. Det er tatt utgangspunkt i Jernbanedirektoratet og SVVs forprosjekt for løsninger [6].

Forutsetningene for tilkoblingen på Arna er som følger
- Alle passasjertog skal stoppe på Arna stasjon.
- Dimensjonerende hastighet ikke under 100 km/t.
- Plattformene skal være minst 350 meter lange.
- Sporadkomst til eksisterende Vossebanen (Arnanipa) skal opprettholdes.
- Sporforbindelse mellom spor 1 og spor 3.
- Det tillates kun korte driftsbrudd for togtrafikken, spesielt med tanke på gods.

Det er utarbeidet en utfyllende silingsrapport [12] som dokumenterer de alternativer og vurderinger
som er gjort i forbindelse med dette.



E16 og Vossebanen, Arna
- Stanghelle Fagrapport overbygning

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

11 av 28
UAS-03-A-00021

04B
22.10.2020

Figur 6: Utsnitt av ny sporplan for Arna stasjon. Overgang fra dobbeltsporet tunnel fra
Stanghelle til to enkeltsporede tunneler inn mot stasjonen og videre med nye tunneler med
dobbeltspor mot Bergen (UAS-03-C-00023).

Valgt løsning for tilkoblingen til Arna stasjon består av et nytt enkeltsporet løp parallelt med
eksisterende Arnanipa (banetunnel) inn på Arna stasjon. Disse grenes fra hverandre cirka 800 meter
fra utløpet av tunnelen der dobbeltsporet tunnel fra Trengereid går over til to enkeltløp.

Ved anleggsgjennomføring skal nytt løp ferdigstilles og driftsettes før eksisterende Arnanipa strosses
ut til nytt moderne tverrsnitt og oppgraderes til tilsvarende standard som det nye løpet. Det legges til
grunn at eksisterende portal på Arnanipa må byttes ut (etter erfaringer fra Arna-Fløen-prosjektet på
vestsiden av stasjonen). Arnanipa ble først åpnet i 1964 og ikke er vernet. Dette området skal også få
fasader som tilsvarer de nye portalfasadene i andre stasjonsenden mot Ulrikstunnelen. Det er derfor
ikke gjort noen nærmere tilstandsvurderinger av den gamle steinhvelvportalen.

Løsningen innebærer minimale inngrep på stasjonsområdet, men krever i praksis ombygging av cirka
150 meter med plattformelementer på spor 3, samt en gradvis utvidelse av denne fra 0 – 6 meter over
samme strekning. Det legges om cirka 400 meter spor, inkludert tilhørende baneteknikk samt to nye
sporveksler.

Det er hittil lagt opp til tunneldriving for spor 3 fra Takvam/Romslo. Det er i prosjektet utarbeidet et
notat «Jernbanetekniske faseplaner» som tar utgangspunkt i tunneldriving fra Takvam med gjennom-
slag for spor 3 fra Arna stasjon [10], samt en faseplantegning for Arna stasjon (UAS-03-Y-00004).
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6 BESKRIVELSE AV OVERBYGNING
6.1 Sporplan
Prosjektet innebærer bygging av nytt dobbeltspor dimensjonert for 200 km/t mellom Arna stasjon og
Stanghelle på Vossebanen. Vossebanen vil ved ferdigstillelse av dette prosjektet gå fra enkelt spor
frem til Stanghelle og dobbeltspor videre herfra helt til Bergen.

Nye stasjoner anlegges på Vaksdal og på Stanghelle. Det inkluderes doble sporsløyfer dimensjonert
for 100 km/t i nærhet til hver stasjon. I tillegg anlegges det et midtstilt ventespor i nærheten av
Stanghelle for forbikjøring av godstog og annet saktekjørende materiell. Dette vil da oppfylle
funksjonen som sporsløyfe/sporforbindelse her [3].

Tilkoblingen til eksisterende Vossebanen på Stanghelle er også vurdert i en separat signalteknisk
utredning [13] som har gitt innspill til sporplanen som er valgt her.

Figur 7: Skjematisk sporplan, forenklet – lik for B1 og B2 (UAS-03-Y-00002/00003).



E16 og Vossebanen, Arna
- Stanghelle Fagrapport overbygning

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

13 av 28
UAS-03-A-00021

04B
22.10.2020

6.2 Sporgeometri/Trasé
Det har i dette prosjekt vært vurdert to ulike sportraseer, B1 og B2. Disse er illustrert i bildet nedenfor.
Alternativene er sporgeometrisk forskjellige i områdene A og B. Differansen i plassering av nytt spor
starter ved innkjør til Vaksdaltunnelen, ved cirka km 434,033 (B1). Videre går traseen i Vaksdal-
tunnelen, hvor B1 alternativet ligger lenger vest enn B2. Den største differansen i beliggenheten på de
to alternativene kommer likevel i Vaksdal-området og plasseringen av den nye stasjonen der. For mer
detaljert beskrivelse av sporløsninger for Vaksdal stasjon henvises til kapittel 6.2.3.
Linjene treffes igjen sør for Vaksdal, ved cirka km 445,586, og har lik løp videre mot Trengereid og
Arna stasjon.

For mer detaljert oversikt over sporalternativene vises det til plan- og profiltegninger, UAS-03-C-
00001/32.

Figur 8: Geografisk fremstilling av differansen mellom B1 og B2 alternativene for spor.
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6.2.1 Bindingspunkter for linjen (B1 og B2)
Kilometreringen gjelder for B1 alternativet. Kilometerering for B2 alternativet er gitt i parentes.

km 434,033 (434,049) - Påkoblingen til eksisterende Vossebanen (km 431,060 i eksisterende
kilometrering) skjer ved Stanghelle i et svært krevende område med behov for høye fjellskjæringer tett
på boligbebyggelsen. Her må det også legges til rette for tunneldriving for neste byggetrinn videre mot
Voss, samtidig som omlegging av sporet skal berøre trafikken på Vossebanen minst mulig. Anleggs-
fasen her vil bli svært komplisert med mye arbeid svært tett på elektrifisert spor i drift. Påkoblingen er
dimensjonert for 60 km/t – tilsvarende som eksisterende situasjon. Området er tidligere vist i Figur 4.

km 434,381 (434,402) - Videre går sporet på bru over Dalevågen. Vinkelen på broen er tilpasset
aktuelle traseer videre mot Dale og Voss. Herfra dimensjoneres sporet for 200 km/t med tanke på
ferdig situasjon med nytt dobbeltspor Bergen - Voss. Området er tidligere vist i Figur 4. Ellers henvises
det til vedlegg 4 til «E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle Forprosjekt med siling November 2017»
[14].

km 434,609 (434,625) - Umiddelbart etter broen ligger nye Stanghelle stasjon (km 434,609-434,859)
som utformes med 250 meter lange sideplattformer i rettlinje. Ved sørenden av plattformene begynner
overgangskurven til en Rh=2500-kurve som er nødvendig for å unngå et rasfarlig parti i fjellet sør for
stasjonen. Her går sporet inn i tunnel (Vaksdaltunnelen).

Figur 9: Kulverten er plassert utenom rasfarlig området i Stanghelle. Bildet fra 3D-modell.

km 435,210 (435,293) - Ved utgangen av nevnte Rh=2500-kurve utvider sporavstanden seg til å få
plass til et midtstilt ventespor. Her møtes også veglinjen for ny E16 langs banetraséen som vil følge
hverandre i cirka 21,5 km. Denne sammenkoblingen legger begrensninger i horisontal- og vertikal-
geometrien for banen der disse går samlet (se også kapittel om horisontal- og vertikalgeometri).
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Figur 10: Parallelgående veg- og jernbanetunneler. Midstilt ventespor i midten av bane-
tunnelen. Bildet fra 3D-modell.

km ca. 438,500 (438,500) - I dette området er det planlagt tverrslag ut i dagen i forbindelse med
tunneldriving og utføring av drensvann i driftsfasen. Linjen er lagt med en kurve ut mot tverrslaget med
en vinkel som balanserer lengdene for bane- og vegtunnelene, og tverrslagstunnelene med tanke på
byggekostnad og kjøretid. Det er vurdert fire ulike varianter for plassering av tverrslag i dette området:
Fossmark, Linnebakkane, Gamle Fossen og Svabakken nord [15].

Figur 11: Kurve i veg- og banetunneler mot tverrslag i Fossmark området. Bildet fra 3D-modell.

km 439,080 (439,084) - Banelinjen passerer under en kraftverkstunnel ved Fossmark som krever
minst 15 meter klaring fra sprengningsprofilet.
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km 444,410 (445,900) - Det eksisterer en binding for vertikalen over banelinjen her i form av
Grøskargjelet, et område med svært lav bergoverdekning. Bane og veg stiger herfra med 12,5 ‰ opp
mot Trengereid.

Figur 12: Lav overdekning – Grøskargjelet. Bildet fra 3D-modell.

km 452,325 (452,325) - Like før dagsonen på Trengereid må banelinjen krysse under Trengereid-
tunnelen (tofelts vegtunnel for eksisterende E16). Veg har bindinger som ligger høyere enn bane i
dagsonen på Trengereid. Derfor må bane stige sammen med veg (felles rømning) frem til et punkt like
før dette der banen dukker kort under nevnte Trengereidtunnelen, og så stiger igjen for å nå
nødvendig høyde i dagsonen på Trengereid.

Figur 13: Veg- og baneanlegg på Trengereid. Bildet fra 3D-modell.
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km 452,800 (452,800) - Dagsonen på Trengereid er svært trang i alle retninger og plassering av linjen
er her bundet både i vertikal- og horisontalkurvatur med plassering av veg. Plassering av banelinjen i
dagsone her er et valg tatt av blant annet kostnads- og entreprisemessige hensyn [12]. Herfra går
linjen videre i tunnel frem til Arna (Arnatunnelen).

km 453,780 (453,780) - Linjen passerer over en gammel kalkgruve (Risnes). Gruvesystemet
inkluderer høye vertikale sjakter som må hensyntas.

km 456,175 (456,175) - Tverrslag for tunneldriving på Romslo. Linjen ligger her nært dagen for å
begrense lengden på tverrslagstunnel. Det er vurdert to alternative tverrslagsplasseringer i dette
området [15].

Figur 14: Tverrslag på Romslo. Bildet fra 3D-modell.

km 457,250 (457,250) - Linjen skiller lag med nye E16. Rømning er herfra basert på tverrslag ut i
dagen og i ett tilfelle til en eksisterende vegtunnel for E16.

km 458,000 (458,000) - Område med lav over- og sidedekning (Takvam). Plassering bundet av berg-
profilet og ikke mulig med plassering nærmere dagen/fjorden.

km 459,600 (458,600) - En kurve med radius på 3000 meter er lagd inn for å begrense lengde på
tverrslag ut mot Tunestveit.
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Figur 15: Tverrslag på Tunestveit. Bildet fra 3D-modell.

km 461,000 (461,000) - Bindinger bestemt av tilkobling til Arna stasjon. Her skal begge spor tilpasse
seg eksisterende sporarrangement og konstruksjoner inne på Arna stasjon, samtidig som det skal
opprettholdes sporadkomst mot eks. Vossebanen gjennom Arnanipa.

km 461,653 (461,653) - Påkobling spor 1 og spor 3 på Arna stasjon.

Figur 16: Påkobling av nye spor på Arna stasjon. Bildet fra 3D-modell.
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6.2.2 Bindingspunkter for linjen (B1)

Det er i tillegg listet opp noen bindingspunkter som gjelder spesielt for B1 alternativet.

km 442,520 - Banelinjen passerer under rampetunneler til nye E16 og Jamnatunnelen (tofelts veg-
tunnel for eksisterende E16). Deretter går banen kort (160 meter) på 20 ‰ stigning til den når Vaksdal
stasjon (km 442,847 - 443,097) på et høybrekk i kort dagsone (250 meter). Stasjonen ligger her på et
høybrekk for å unngå flomvannstanden i elven som går under stasjonen i Vaksdal. Plasseringen av
Vaksdal stasjon er valgt etter en grundig silingsrapport [12] som gjennomgår lokale hensyn og
bindinger. Plasseringen av Vaksdal stasjon i alternativ B2 ligger høyere og lenger øst i Vaksdal, og
unngår disse bindingene.
På grunn av bindinger i vertikalkurvaturen ligger cirka 49 meter av spor mot plattform i nordlige enden
med stigning større en 12,5‰. Dette er et fravik fra teknisk regelverk og det søkes dispensasjon fra
dette kravet. Rambøll Sweco har i slutten av detaljplanfasen sett på alternativ vertikal linjeføring i dette
området for å unngå fraviket. Resultatet av dette søket viser at det skal være mulig å optimalisere
linjen slik at kravet om maksimal stigning ved plattform oppfylles. Justering og implementering av
endringer i sporgeometri på Vaksdal B1 må eventuelt foretas i neste planfase. Forslag til justering av
geometri er vist i tegning UAS-03-X-00001.

Figur 17: Bindinger for plassering av Vaksdal stasjon i alt. B1. Bildet fra 3D-modell.

km 443,200 - Rett sør for plattformene – inne i ny tunnel (Skulstadtunnelen) ligger en dobbel spor-
sløyfe i rettlinje bundet av eksisterende tunnel for E16 vest for linjen, og ny tunnel for E16 øst for
linjen. Vegen krysser i tillegg rett over banelinjen med nye rampetunneler. Banen følger videre
konturene av fjellet i en Rh=2000 meter - kurve som også er minimumskurven for 200 km/t etter
normalkravene. I dette området er linjen i vertikalen bundet av nye E16s halvkryss med ramper i
tunnel som kobler seg på eksisterende E16 i Bogetunnelen og krysser rett over banelinjen ved km
444,320.
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6.2.3 Stasjonsplassering
Stanghelle
Stasjonen på Stanghelle er plassert med utgangspunkt i alternativ JD3 fra forprosjektets silingsrapport
[6]. Sørover er plassering bundet av rasfare vest for linjen (ikke mulig å plassere linjen lenger vest).
Vinkel på spor langs plattform er definert av vinkel på bru over Dalevågen og planlagt videreføring av
sporet mot Dale og Voss.
Vertikalt er linjen bundet av Lågaskarvegen i sør (banen krysser under), og av seilingshøyde for fritids-
båter i Dalevågen – samt tilkoblingen til eksisterende Vossebanen i nord.

Figur 18: Stanghelle stasjon. Bildet fra 3D-modell.

Vaksdal B1
Stasjonen på Vaksdal B1 er plassert etter en omfattende silingsprosess [12] der lokale hensyn har
vært høyt prioritert. Bindinger for horisontallinjen er hovedsakelig passering under Jamnatunnelen
(vegtunnel for eksisterende E16) i nord, samt nødvendig avstand til rampetunneler til nye E16. I dagen
er linjen plassert tett mellom Vaksdal senter og nye E16. I sør er linjen plassert med tanke på
nødvendig avstand til Bogetunnelen (vegtunnel for eksisterende E16). Dagsone utenfor portaler er
250 meter lang.
Bindinger for vertikallinjen er fra nord klaring under rampetunneler til nye E16 og Jamnatunnelen,
deretter dimensjonerende flomhøyde i Vaksdalselven, og omlagt Bogatunnelen (eks. E16) i sør.
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Figur 19: Vaksdal stasjon B1. Bildet fra 3D-modell.

Vaksdal B2
Stasjonen på Vaksdal B2 har langt færre bindinger enn i B1 og banen går i dette området mer
uavhengig av vegen. Horisontallinjen er plassert etter hensyn til stasjonsutforming og lokale forhold.
For vertikallinjen stiger banen opp på hver side av stasjonen for å møte veglinjen som kommer ut i
dagen høyere opp i dalen (Tolåsen). Høyden er bundet av nødvendig klaring til lokalvegen Brualeitet
(som krysser under), for å begrense konsekvensene en omlegging av denne vil medføre.

Figur 20: Vaksdal stasjon B2. Bildet fra 3D-modell.

6.2.4 Horisontalgeometri
Traseen går i 96% tunnel med gode muligheter til å bruke kurveradier godt over normalkrav. Over-
gangskurver er der det er mulig overdimensjonerte fra normalkrav med 50 % jamfør føring i TRV.
Minste kurveradius (R=2000 meter - normalkrav) forekommer kun ett sted på strekningen, sør for
Vaksdal stasjon. Resterende horisontalkurver på strekningen dimensjonert for 200 km/t har større
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kurveradier enn normalkrav. Det er ikke funnet relevante innsparingsmuligheter i bruk av 160 km/t
som dimensjonerende hastighet.

Ved påkobling til eksisterende bane på Stanghelle er nye hovedspor dimensjonert for 60 km/t mellom
påkoblingspunktet og frem til ny jernbanebru over Dalevågen. Dette skyldes tilpasningen til
eksisterende banens hastighet i dette området (60km/t) på den ene siden og vinkel på bruen på den
andre. Videre mot Vaksdal er hastigheten satt til 200 km/t.

Ved Arna stasjon er dobbeltsporet delt inn i to enkle tunnelløp for inngående og utgående hovedspor
til/fra Arna stasjon. Sporgeometri i inngående spor fra Vaksdal mot Arna (spor 1) er tilpasset
eksisterende Arnanipa tunnel og dimensjonert for 120 km/t. Utgående hovedspor mot Vaksdal (spor 3)
er dimensjonert for 110 km/t. Begge sporene er optimalisert med tanke på nedbremsing og
akselerasjon til/fra stasjon. For mer detaljer henvises det til fagrapport kapasitet [3].

For fellesprosjektet E16 og Vossebanen Arna-Stanghelle er et grunnleggende premiss at veg og bane
skal føres parallelt fra Stanghelle til Takvam og at rømningsveiene for hver tunnel skal lede til den
andre tunnelen (rømning veg til bane og omvendt). En ekstra kostnadsdriver for prosjektet blir derfor
at lengden på disse rømningstverrpassasjene mellom veg- og banetunnelene (hver 500 meter) ikke
blir lengre enn høyst nødvendig.

Minste lengde på tverrpassasjene mellom tunnelløp (veg – bane) er foreslått til 41 meter. Dette
skyldes at det skal være nok areal for folk som rømmer fra vegtunnel inn i tverrpassasjer, samt plass
til tekniske rom. Der veg og banelinjen ikke går fullstendig parallelt vil denne avstand nødvendigvis
måtte øke. Det er i utgangspunktet krav til maksimal stigning i veg sine rømningstunneler på 5 % [16],
men det er i dette prosjektet godkjent fravik på opptil 8 %. For rene banerømningstunneler (benyttes
de siste 8,8 km) er det ikke krav til maksimal stigning.

Det er vurdert i dette prosjektet at bruk av trappeløsning flere steder vil være dyrere enn vanlig
rømningstunnel. Trapper er heller ikke en ideell løsning med tanke på rømning. Det vurderes likevel
fortsatt trappeløsninger i enkelte rømningspassasjer der det er spesielle forhold eller der det medfører
en vesentlig kostnadsbesparelse.

6.2.5 Vertikalgeometri

Figur 21: Lengdeprofil for bane (forenklet) UAS-03-C-00001/32.

Vertikalgeometri påvirkes også i stor grad av den parallelførte veglinjen.

Der det er mulig følger veg og bane hverandre vertikalt, med bane noe lavere enn veg. Dette fordi
dreneringssystemet til vegtunnelen er basert på at vannet derfra skal renne med fall ned mot bane-
tunnelen, videre under banetunnelen og deretter ut i dagen gjennom tverrslag mot fjorden med en
felles rør for veg og bane. I tillegg vil en slik plassering av veg i forhold til bane, begrense stigning i
tverrforbindelser for rømning og tekniske bygg. For prinsipputforming av dreneringssystem mellom veg
og bane henvises til tegning UAS-01-H-010020.

Mellom Stanghelle og Vaksdal er det svært liten høydeforskjell, men banen går likevel alternerende
opp og ned for å sikre tilstrekkelig fall i lengderetningen (minimum 6 ‰) med tanke på langsgående
drenering i tunnelene. Banetunnel utrustes med eget drenssystem for håndtering av innlekkasjevann
fra fjell.
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Det er omfattende bruk av maksimal resulterende stigning etter normalkrav for nye baner (med
blandet trafikk 12,5 ‰) over lengre strekninger opp mot 8 km lengde. Dette er på grunn av parallel-
føring med veg som må treffe dagsoner på Vaksdal og Trengereid, i tillegg til bindinger mot
eksisterende og nye kryssende tunneler og tverrslag.

Vertikalkurver benytter normalkrav for 200 km/t (Rv=16 000 meter) gjennomgående. Der det er mulig å
øke vertikalradius utover normalkrav uten å komplisere dreneringssituasjonen i tunnelen gjøres dette
med utgangspunkt i at elementlengdene i vertikalen søker å oppnå samme lengder som i horisontalen
(0,5 × hastighet). På stasjonsområder, der hastigheten er lavere enn dette benyttes normalkrav, men
ikke lavere verdier enn Rv=10 000 meter.

6.3 Kilometrering og kjedebrudd
Kilometreringen tar utgangspunkt i kilometreringen i sporplanen til nye Arna stasjon (Arna-Fløen-
prosjektet) og regnes bakover fra tilkoblingspunkt på Arna stasjon (km 461,653). Kjedebrudd legges
på rettlinje ca. 500 meter fra tilkoblingen til eksisterende Vossebanen ved Stanghelle (km 430,400).
Dette gjøres slik at man ved ferdigstilling av Voss-Stanghelle i fremtiden vil kunne fjerne dette kjede-
bruddet og ha gjennomgående kilometrering uten kjedebrudd fra Voss til Bergen.

Kjedebruddetslengde blir forskjellig og er 2973,586 meter og 2989,664 meter for henholdsvis B1 og
B2 alternativene.

6.4 Midstilt ventespor
Midtstilt ventespor utformes med gjennomgående horisontal- og vertikal rettlinje og dimensjoneres for
740 meter lange godstog. Utformingen og sporarrangement er optimalisert basert på en utredning [17]
utført av prosjektet. Lengde mellom motstående sporvekslers stokkskinneskjøt i ventesporet er
796 meter. Stigningen på ventesporet er 6,3 ‰.

Sporavstand er satt til 4,7 meter for alle tre spor. Dette er smalere enn anbefaling i Teknisk Design-
basis for Intercity [5] og er valgt som et kostnadsreduserende tiltak ettersom ventesporet her må
etableres i tunnel. Det er ikke avdekket behov fra banetekniske fag som nødvendiggjør økning av
sporavstand.

6.5 Spormateriell
Valg av spormateriell og komponenter følger direkte av kravene stilt i Bane NORs tekniske regelverk
for overbygningsklasse d (som følger av dimensjonerende hastighet 200 km/t). Kvalitetsklasse K0. Det
er ikke vurdert som hensiktsmessig å redusere kvaliteten på disse som kostnadsbesparende tiltak.

Omlagt Vossebane på Stanghelle (interrimspor) er prosjektert etter krav for eksisterende baner og
bygges derfor med dagens krav for eksisterende Vossebane i dette området (JBV54), med unntak av
den delen av sporet som er felles med fremtidig dobbeltspor. Denne delen bygges med JBV60
standard for å unngå ombygging av dette sporet ved påkobling til nytt dobbeltspor i senere faser.

6.5.1 Skinner
Det er planlagt benyttet gjennomgående skinneprofil 60E1 i nye spor. Interrimspor får både 60 og 54
kg skinneprofil.

Det er totalt 5 steder det er vurdert bruk av overgangsskinner. Plassering av overgangsskinner er
fastlagt basert på tilgjengelig plass og krav i TRV for helsveist spor [18].

Stanghelle
Plassering av overgangsskinner er vist nedenfor i Figur 22. Overgangsskinner og sporkonstruksjons-
overgang plasseres på rettlinjer. Skinneovergang mellom 60 og 54 kiloprofil utføres med overgangs-
skinner.



E16 og Vossebanen, Arna
- Stanghelle Fagrapport overbygning

Side:
Dok.nr:

Rev:
Dato:

24 av 28
UAS-03-A-00021

04B
22.10.2020

Figur 22: Plassering av overgangsskinner - Stanghelle.

Arna
Påkoblinger til fremtidig spor på Arna stasjon (spor 1 og 3) forutsettes uten overgangsskinner etter at
Arna-Fløen prosjektet er ferdig bygd med 60E1 skinner. Påkobling til eksisterende spor i Arnanipa
(tunnelen) vil heller ikke kreve bruk av overgangsskinner da eksisterende skinner ved påkoblings-
punktet er 60E1 skinner, iht. data oversendt av Bane NOR.

6.5.2 Sviller
Det er planlagt benyttet standard JBV 60-sviller med 600 mm svilleavstand påmontert befestigelse av
typen Pandrol Fastclip FE. Deler av interrimsporet på Stanghelle vil få JBV54-sviller. Gjenbruk av
eksisterende sviller til dette formålet må eventuelt vurderes i neste planfase.

6.5.3 Ballast
Standard ballastpukk (nominell fraksjon 31,5 – 63 mm). Gjennomgående ballasttykkelse 800 –
850 mm for konstruksjoner på hardt underlag (tunneler, konstruksjoner og visse fjellskjæringer).
Det anbefales at spor i dagsoner som utgjør veldig liten del av hele strekningen, også får 800mm
ballasttykkelse. Dette vil forenkle anleggsgjennomføring og man unngår bruk av kompliserte over-
gangssoner i underbygningen.

6.5.4 Sporvekseltabell

Tabell 1: Sporvekseltabell. BS - bevegelig krysspiss

Stasjon Sporvekseltype (Avvikshastighet) Antall
Arna stasjon 1:18,4 BS R=1200 (100 km/t) 4 (dobbel sporsløyfe)

1:9 R=300 (40 km/t) 2 (tilkomst + dekning gml. Vossebanen)
1:11,66 R=500 (60 km/t) 2 (sporforbindelse spor 1-3)

Vaksdal stasjon 1:18,4 BS R=1200 (100 km/t) 4 (dobbel sporsløyfe)
Stanghelle stasjon 1:18,4 BS R=1200 (100 km/t) 6 (midtstilt ventespor)

1:12 BS R=500 (60 km/t) 1 (Tilkobling eksisterende Vossebanen)
1:11,66 R=500 (60 km/t) 1 (Deknings- /anleggsveksel)

6.5.5 Sporstoppere
Det planlegges bruk av sporstopper/stoppbukk i deknings-/buttspor ved tilkoblingen på Stanghelle (se
kap. 5.1.1). Denne må fjernes ved benyttelse av sporet som sporadkomst til ny tunnel mellom
Stanghelle og Dale i forbindelse med Voss-Stanghelle-utbyggingen.
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Det planlegges med en sporstopper i Arnanipa i deknings-/buttspor (gammel Vossebane) i området
med påkobling mellom eksisterende og ny tunnel (spor 1). Sporstopperen plasseres i rettspor i
bakkant av avledende sporveksel (SPV 5).

Begge sporstoppere er dimensjonert iht. krav i TRV [19]. Forutsatt dimensjonerende togvekt for begge
sporstoppere overskrider 200 tonn. Det forutsettes derfor at sporet forsterkes med 2 ekstra
skinnestreng som festes innenfor kjøreskinne til brusviller av betong. Sporet skal forsterkes i hele
sporstopperens glidestrekning, samt min. 2 meter foran sporstopper, jf. TRV [19]. Dimensjonering er
basert på følgende forutsetninger:

Tabell 2: Dimensjonering av sporstoppere.

Sted Valgt buffer Tekniske parametere Beregninger
Stanghelle OLEO Type 700

Hydraulisk
Dimensjonerende hastighet:
15km/t
Maksimal togvekt: 1200 tonn
Min. togvekt: 450 tonn
Maks. nedbremsing akselerasjon:
10m/s^2
Maksimal motkraft: 1500kNm
Energiopptak i togets buffer:
150kNm
Energiopptak i sporstopper:
1344kNm
Maksimal bremselengde: 12m

Bevegelsesenergi tog:
E=0,5*m*v^2 = 0,5*1200000*(15/3.6)^2 = 10 416kNm

Totalt energiopptak tog og sporstopper:
150kNm+1344kNm = 1494 kNm

Restenergi etter bufferopptak: 8922kNm
Bremselengde bak sporstopperen: 8922/1500 = 6m

Krav til uskadet personell: a=F/m= 1500/450 =3,3
m/s^2 (< 10 m/s^2, dvs. OK)

Sporstopper plassert 10m bak BK i sporveksel 8.
Antatt lengde sporstopper er 2-3 meter.
Bremselengde: 6m

Totallengde spor bak BK med reserve er satt til 25
meter for evt. mulighet til valg av en annen
sporstopper i neste fase.

Arnanipa OLEO Type 9
Hydraulisk

Dimensjonerende hastighet:
10km/t
Maksimal togvekt: 360 tonn (Iore
X2)
Maks. nedbremsing akselerasjon:
10m/s^2
Maksimal motkraft: 1500kNm
Energiopptak i togets buffer:
150kNm
Energiopptak i sporstopper:
450kNm
Maksimal bremselengde: 12m

Bevegelsesenergi tog:
E=0,5*m*v^2 = 0,5*360000*(10/3.6)^2 = 1389kNm

Totalt energiopptak tog og sporstopper:
150kNm+450kNm = 600 kNm

Restenergi etter bufferopptak: 789kNm
Bremselengde bak sporstopperen: 789/1500 = 0,6m

Krav til uskadet personell: a=F/m= 1500/360 =4,16
m/s^2 (< 10 m/s^2, dvs. OK)

Sporstopper plassert 10m bak BK i sporveksel 8.
Antatt lengde sporstopper er 2-3 meter.
Bremselengde: 0,6m

Totallengde spor bak BK med reserve er satt til 25
meter for evt. mulighet til valg av en annen
sporstopper i neste fase.

Dimensjonering av sporstoppere bør optimaliseres i neste fase i forhold til tilgjengelige sporstoppere i
Norge.

6.5.6 Ledeskinner
Det er ikke planlagt bruk av ledeskinner. Bruer i prosjektet planlegges til å imøtekomme TRVs krav til
bruer uten ledeskinner [20].

6.5.7 Glideskjøter
Det planlegges bruk av glideskjøter på to bruer på strekningen [20]:

- Bru over Dalevågen (rett nord for Stanghelle stasjon). Plassering er planlagt ved sørlige
landkar. Totallengden på brua er 222 meter fra endeopplegg i sør til endeopplegg i nord.
Brua fastholdes i nord, det må derfor etableres glideskjøt for skinner over opplegg i sør.
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Brua krysser på skrå over Dalevågen og over en lokalveg i sør før landkar, brua kan derfor
ikke gjøres kortere for å unngå bruk av glideskjøt.

- Stasjon på bru i Vaksdal B2
Totallengde på brua er 169 meter fra endeopplegg i sør til endeopplegg i nord. Brua fast-
holdes i sør, det må derfor etableres glideskjøt for skinner over opplegg i nord.
Brua krysser over veger i nord og sør, samt over parkeringsplasser. I tillegg er dette området
flomutsatt slik at brua ikke kan gjøres kortere. Dette skaper behovet for bruk av glideskjøt på
brua.

6.5.8 Ballastmatter
Det er gjort en vurdering av behov for ballastmatter. Dette blir aktuelt i alle portaler og i tunneler med
lav overdekning til overliggende boliger, dvs. overdekning mindre enn 90 meter.
For mer detaljert informasjon henvises det til egen fagrapport for støy, UAS-01-A-00009.

Det anbefales at ballastmatter vurderes nærmere i forbindelse med byggeplan.

6.5.9 Fastspor
Det er kun gjort en enkel overordnet vurdering vedrørende bruk av fastspor på strekningen.
Det finnes begrensede erfaringstall med bruk av fastspor/ballastfritt spor i Norge. Internasjonale
erfaringer viser at det kan være lønnsomt og praktisk under visse omstendigheter.
Det er likevel flere egenskaper ved dette prosjektet som tilsier at det ikke vil være hensiktsmessig å
utforske dette videre:

- Fastspor krever mindre vedlikehold enn ballastspor, som gir lenger potensiell oppetid for
svært høyt trafikkerte strekninger og mindre vedlikeholdskostnader over tid. Erfaringer på
dette tilsier likevel at det totale kostnadsbildet ikke er jevngodt med ballastspor før etter cirka
60 år. Trafikken på denne strekningen er heller ikke forventet å nå tilstrekkelig høye nivåer til
at denne egenskapen vil få relevant effekt.

- Fastspor har svært høye byggekostnader sammenlignet med vanlig ballastspor. Dette
prosjektet har et spesielt stort kostnadsfokus, der ekstra høye byggekostnader vanskelig kan
rettferdiggjøres.

- Hastigheten på 200 km/t er ikke tilstrekkelig høy til at de kjøredynamiske fordelene ved fast–
spor fremfor ballastspor vil gjøre seg gjeldende.

- Nytten ved fastspor er større i toløpstunneler med TBM-driving – da spesielt med tanke på
reduksjon av nødvendig overbygningshøyde og medfølgende tverrsnittsreduksjon. Dette
prosjektet baserer seg på tradisjonell driving, som igjen vil begrense nytten av fastspor.

Fastspor vurderes ikke videre i detaljplanprosessen. Fastspor kan eventuelt vurderes på nytt i neste
planfase.

6.6 Plattformer
Nye stasjoner (Vaksdal og Stanghelle) bygges med 250 meter lange og høye (0,76 meter) plattformer.
Plattformene får sikkerhetssone på 1,5 meter for passering av tog i opp mot 200 km/t [1].
Spor mot plattform på nye stasjoner (Vaksdal og Stanghelle) legges i horisontal rettlinje ettersom dette
er mest optimalt med tanke på togfremføring og passasjerutvekslingshensyn.

Spor mot plattform på Stanghelle stasjon og Vaksdal stasjon B2 ligger i vertikal rettlinje med
henholdsvis 3,78 ‰ og 0,36 ‰.

Spor mot plattform på Vaksdal stasjon B1 ligger i et høybrekk med vertikalkurveradius R=16 000
meter. Dette for å komme klar av flomhøyde over elven i Vaksdal, og samtidig komme under
eksisterende vegtunnel (Jamnatunnelen) rett nord for Vaksdal stasjon (B1). Dette medfører et behov
for fravik fra TRV vedrørende maksimal stigning for spor mot plattform (12,5 ‰) over 49 meter i nordre
ende av plattformen. Dagsonen i Vaksdal er ikke lang nok til å flytte plattformen lenger sør. RS har i
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slutten av detaljplanfasen sett på alternativ vertikal linjeføring i dette området for å unngå fraviket.
Resultatet av dette søket viser at det skal være mulig å optimalisere linjen slik at kravet om maksimal
stigning ved plattform oppfylles. Justering og implementering av endringer i sporgeometri på Vaksdal
B1 må eventuelt foretas i neste planfase. Forslag til justering av geometri er vist i tegning UAS-03-X-
00001.

Omlagt spor mot plattform på Arna stasjon (spor 3 – plattform i innerkurve) blir liggende delvis i rett-
linje og delvis med kurve R=3000 m (overhøyde h = 20 mm). Eksisterende situasjon her er en lang
R=2000 meter kurve med plattform på innerkurve. Situasjonen med tanke på sikkerhet ved passasjer-
utveksling vil her forbedres noe.
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