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Sammendrag  
 
Det skal utredes mulige lokaliseringer av nytt logistikknutepunkt (godsterminal) i Trondheims-
området. Multiconsult har fått i oppdrag å bistå Jernbaneverket i utredningsarbeidet. Det 
foreligger to hovedalternativer for lokalisering; alternativ 1 Torgård og alternativ 2 Søberg. 
For Søberg foreligger det to varianter. For alle alternativene skal det gjennomføres en 
overordnet RAMS-analyse. Formålet med en slik analyse på dette nivået i prosjektet er å få 
frem forskjeller mellom alternativene når det kommer til sikkerhet, oppetid og 
vedlikeholdbarhet. Denne rapporten tar for seg sikkerhetsutfordringer. 
 
Fredag 5. september 2014 ble det gjennomført et RAMS-seminar. Analysen er senere 
oppdatert på grunnlag av de endringer som er gjort i alternativene etter analysemøtet.  
 
Ved å identifisere farekilder som en del av de aller første aktivitetene i risikostyringen får man 
tidlig en oversikt over hvilke forhold som medfører risiko, og dermed mulighet til å vurdere 
om det er vesentlige forskjeller mellom alternativer, samt lagt grunnlaget for den videre 
risikostyringen. Foruten å bidra til prioritering og planlegging av risikostyringen, spiller 
farekildene også en direkte rolle i forbindelse med fareidentifiseringen som skal gjøres i 
neste planfase.  
 
Det må bemerkes at det for alle tre alternativene er identifisert sikkerhetsrelaterte forhold 
som bør sees nærmere på for å unngå et unødig høyt risikonivå. Disse felles 
sikkerhetsutfordringene er relatert til sikring mot konflikter mellom skiftebevegelser, mellom 
kjøretøy og tog/skift på terminalens planoverganger og mellom kjøretøy og 
reachstackere/trucker. Tilstrekkelig avstand mellom spormiddel og signaler internt på 
terminalen, og sikring av planoverganger med bommer vil i stor grad kunne håndtere dette. 
 
Med de endringer som er gjort i alternativene etter analysemøtet er det vanskelig å 
bestemme noen klar rangering mht. sikkerhet. Alle alternativene har særskilte utfordringer, 
men det er ikke identifisert forhold som anses å forhindre at akseptabel risiko kan oppnås. 
Siden prosjektet er i en svært tidlig fase er det imidlertid ikke gjort noen direkte evaluering 
mot JBVs risikoakseptkriterier.  
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1 INNLEDNING 

 

1.1 Bakgrunn 

 
Det skal utredes mulige lokaliseringer av ny godsterminal i Trondheimsområdet, og i den 
forbindelse er det nødvendig å gjennomføre en overordnet vurdering av RAMS-relaterte 
forhold som kan være av betydning for valg av alternativ. 
 

1.2 Formål 

Analysens hovedformål er å identifisere eventuelle vesentlige forskjeller mellom de foreslåtte 
alternativene mht. sikkerhet. Dette vil bli gjort ved å: 

1. Identifisere relevante farekilder. 
2. Gjøre en grov vurdering av om farekildene representerer potensielt vesentlige 

sikkerhetsutfordringer eller om de er «typiske» for jernbanesystemer og det ikke 
forventes spesielle sikkerhetsmessige utfordringer. 

3. Sammenligne alternativene mhp. hver farekilde. 
 
Resultatene fra denne analysen skal inngå i beslutningsgrunnlaget for å anbefale lokalisering 
av logistikknutepunkt og alternativ, og for å styre og prioritere den videre sikkerhetsstyringen. 
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2 KORT BESKRIVELSE AV ALTERNATIVER 

To alternative plasseringer av ny godsterminal er vurdert i denne rapporten: 
1. Alternativ 1: Torgård 
2. Alternativ 2: Søberg 

a. Alternativ 2A Søberg 
b. Alternativ 2B Søberg 

 
Sporplanene på Søberg består av to alternativer. Alt. 2A og 2B. Det som i hovedsak skiller 
de to alternativene er plasseringen av ventesporene. I alternativ 2A er de plassert nord for 
laste- og losseområdet, som vist i vedtatt Konseptvalgutredning. I alternativ 2B er 
ventesporene plassert sør for løsmasseryggen. 
 
I etterkant av analysen som ble gjennomført 5. september 2014 har det blitt utarbeidet et nytt 
alternativ, alt. 1B, på Torgård. Dette alternativet er det ikke pr. 9. oktober 2014 gjennomført 
RAMS vurderinger for. 
 
Figur 1-3 på de neste sidene gir en oversikt over alternativene. 
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Figur 1: Alternativ 1 Torgård 
 
 
Spesielt for Torgårdalternativet er at tre av ventesporene er lagt i en fjellhall, som også er starten på en jernbanetunnel for både passasjertog 
og godstog. Øvrige ventespor ligger parallelt med godssporene.     
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Figur 2: Alternativ 2a Søberg 
 
Hovedforskjellen på sporplanene for alternativ 2a og 2b er at ventesporene i alternativ 2a er plassert nord for godsporene, og i alternativ 2b sør 
for godssporene.  
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Figur 3: Alternativ 2b Søberg 
 
 
Det bør bemerkes at  når ventesporene plasseres sør for godssporene i dette alternativet må den terminalinterne trafikken mellom ventespor og 
godsspor passere gjennom en løsmassetunnel.
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3 TERMINOLOGI OG FORKORTELSER 

Tabell 1: Terminologi og forkortelser 
Terminologi/ 
forkortelse 

Forklaring Kommentar 

Ekstern farekilde Farekilde som skyldes forhold utenfor 
det systemet prosjektet arbeider med. 

«Ekstern» er her definert i 
forhold til det aktuelle 
systemet, og ikke i forhold til 
jernbane totalt sett. 
Farekilder som «ras» og 
«flom» er eksempler på 
farekilder som er eksterne i 
forhold til alle 
jernbanesystemer, mens 
farekilden «togbevegelser» er 
ekstern i forhold til et KL-
anlegg, men intern i forhold til 
en stasjon. 

Farekilde En aktivitet, objekt eller forhold som 
innehar eller kan påvirke, energi eller 
substanser som under gitte 
forutsetninger kan forårsake skade på 
mennesker, miljø eller økonomiske 
verdier. 

I de aller fleste tilfeller er det 
energi som karakteriserer 
farekilder. 

Intern farekilde Farekilde som skyldes forhold innenfor 
det systemet prosjektet arbeider med.  

Dersom prosjektet f.eks. 
arbeider med KL-anlegget vil 
spenningen i KL-anlegget 
være en intern farekilde. 

System En samling enheter (tekniske, 
menneskelige, organisatoriske, osv.) 
som samhandler for å utføre definerte 
oppgaver. 

Begrepet «system» er et 
relativt begrep, dvs. at det 
som i et prosjekt benevnes et 
system kan i et annet prosjekt 
bli omtalt som et teknisk 
delsystem eller komponent. 
Det er ikke etablert noe 
standardisert regime for hva 
man innenfor jernbane kaller 
systemer, tekniske 
delsystemer eller 
komponenter. Mens man i ett 
prosjekt kan betegne en 
komplett strekning som 
«system» kan man i et annet 
prosjekt betegne akseltellere 
som et system, uten at dette 
er feil bruk av begrepet. 
 
Bemerk forskjellen mellom 
dette begrepet og 
«Jernbanesystem». 

Delsystem En enhet som inngår i et system, og 
som utfører definerte oppgaver i dette 
systemet 

Se kommentaren vedrørende 
«system» om at dette er 
relative begreper. 
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Terminologi/ 
forkortelse 

Forklaring Kommentar 

Presiseringen «teknisk» 
delsystem er gjort for å unngå 
sammenblanding med 
begrepet «strukturelt» 
delsystem som benyttes i 
samtrafikkforskriften. 
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4 GRUNNLAGSDOKUMENTER 

Tabell 2: Grunnlagsdokumenter 
Dok. ID Tittel Revisjon 
NA Presentasjon av alternativer gitt i 

analysemøte 05.09.2014. 
NA 
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5 AVGRENSNINGER  

Tabell 3: Avgrensninger 
Type avgrensning Beskrivelse av avgrensning 
Geografisk Fra og med innkjørssignaler.  

Tilkomstveier som etableres i forbindelse med terminalen. 
Umiddelbare omgivelser rundt terminal og tilkomstveier. 

Teknisk Alle installasjoner som påvirkes ved bygging av ny terminal.  
Operativt Normal driftssituasjon etter at godsterminal er bygget. 
Analysemessig Kun fokus på farekilder, men både interne og eksterne inkluderes.  

Enkeltfarer vil i utgangspunktet ikke bli identifisert, men kan i enkelte 
tilfeller bli påpekt for å illustrere og eksemplifisere.   
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6 FORUTSETNINGER  

 
Tabell 4: Forutsetninger 
ID Forutsetning Betydning for risiko 
F-1 All kjøring med rullende materiell 

inne på terminalen foregår med 
sikthastighet og aldri raskere enn 
40 km/t.  

Begrenset hastighet betyr lengre tid til å 
oppdage problemsituasjoner, samtidig 
som det begrenser skadene dersom 
sammenstøt, avsporing eller lignende 
inntreffer. 

F-2 All kjøring med rullende materiell 
inne på terminalen gjøres på basis 
av dvergsignaler styrt av en 
forriglingslogikk.  

Stilling av veksler og signaler er 
kontrollert av forrigling slik at 
sannsynligheten for konflikterende 
skiftebevegelser reduseres.  

F-3 Det vil være hovedsignaler tilkoblet 
F-ATC ved inn- og utkjøring fra 
terminalen.   

Hovedsignaler med F-ATC 
representerer et høyere sikkerhetsnivå 
enn dvergsignaler.  

F-5 Det vil være blandet trafikk på 
hovedspor forbi terminal. 

Medfører mulighet for konflikt mellom 
aktiviteter på terminalen og passerende 
persontogtrafikk. 

F-6 Terminalområdene vil ikke bli 
trafikkert av persontog, f.eks. 
kryssing. 

Dette setter begrensninger på hvilke 
konfliktsituasjoner som kan oppstå 
mellom persontog og terminalaktiviteten. 
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7 METODE 

7.1 Analysemetodikk 

 
Analyse av både interne og eksterne farekilder har vært utført i henhold til følgende 
fremgangsmåte: 

1. Gjennomgang av farekilder tidligere identifisert i forbindelse med risikoanalyse av 
Alnabru Containerterminal, med justering/komplettering iht. situasjonen i dette 
prosjektet.  

2. For hver farekilde er det gjort en grov vurdering av om farekilden representerer 
potensielt vesentlige sikkerhetsutfordringer (ikke «standard»), og om det er vesentlige 
forskjeller mellom alternativene mht. farekilden.  

 
Resultatene fra analysen er dokumentert i en tabell med kolonner som vist i Tabell 5. Det er 
kun farekilder som er vurdert å være forskjellige for alternativene som er beskrevet i tabellen.  
 
Tabell 5: Forklaring av kolonner i analysetabell 
Kolonne Beskrivelse 
ID Unik ID som tildeles hver farekilde. 
Farekilde Navn eller betegnelse som gir en ide om hva 

farekilden er. 
Beskrivelse Tekstlig beskrivelse av farekilden. 
Vurdering En overordnet vurdering av i hvilken grad 

farekilden er velkjent og normalt godt håndtert, 
eller representerer et forhold som krever et mer 
spesifikt fokus i det videre sikkerhetsarbeidet. 

Kommentar Eventuelle kommentarer som ikke dekkes av 
øvrige kolonner. Brukes ved behov. 

 
 

7.2 Arbeidsgruppens sammensetning 

Tabell 6: Arbeidsgruppe 
Navn Rolle/stilling Arbeidssted 
Helge Johansen Oppdragsleder Multiconsult Multiconsult 
Yngve Andreassen Terminal Jernbaneverket 
Knut Haugen Drift/vedlikehold Jernbaneverket 
Karl Ivar Nilsen Togoperatør Cargolink 
Eivind Hegbom Ing. geo Jernbaneverket 
Raymond Siiri Oppdragsgiver Jernbaneverket 
Anne Gudrun Mork Oppdragsgiver Jernbaneverket 
Terje Klungerbo Teknisk Melhus Melhus kommune 
Linda Robertsen Prosjekterende veg Multiconsult 
Gunn P. Ødegaard Prosjekterende spor Multiconsult 
Helge Voldsund Teknologi Jernbaneverket 
Bjørnar Landrø Terminal Railcombi/ Cargonet 
Kay Frantzen Terminal Railcombi/ Cargonet 
Paul Rørvik Terminal Jernbaneverket 
Sveinung Bjørgvik RAMS Jernbaneverket 
Ruth Tuven RAMS Jernbaneverket 
Johan A. Wikander Signal, Tele Jernbaneverket 
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Navn Rolle/stilling Arbeidssted 
Ingeborg Tulluan Sporplanlegger Jernbaneverket 
 
 

7.3 Oppdatering av analyse iht. endringer i alternativene etter analysemøtet 

 
Analysen av de justerte alternativene er i all hovedsak utført av rapportens forfatter, med noe 
faglig støtte fra prosjekterende. 
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8 IDENTIFIKASJON OG VURDERING AV FAREKILDER 

 

8.1 Identifikasjon av farekilder 

 
Figuren nedenfor gir en oversikt over typiske farekilder assosiert med en godsterminal og 
kan brukes som  utgangspunkt for dette prosjektet (basert på Alnabru Containerterminal). 
Under figuren er det kommentert hvilke farekilder som vurderes relevante for dette 
prosjektet. 
 

 
Figur 4: Typiske farekilder assosiert med godsterminaler. 
 
Alle farekildene i figuren vurderes å være relevante i dette prosjektet, men det er 
hensiktsmessig å gjøre noen mindre justeringer: 

• Farekildene Signalanlegg og Togekspedisjon slås sammen til «Signal/Trafikkstyring». 
• Farekilden «Driftsrelatert trafikk» betegnes «Veitrafikk», som gir en bedre beskrivelse 

av hva farekilden er.  
• Farekildene «Løfting av gods» og «Flytting av gods» slås sammen til «Løfting og 

flytting av gods».  
• Farekilden «Kontaktledning» gis navnet «Kjørestrøm» som bedre indikerer hva som 

er hovedårsaken til farer i dette systemet.  
• Farekilden «Ekstern påvirkning» er generell og vil være gjenstand for en egen 

vurdering ifm. eksterne farekilder.  
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8.2 Interne farekilder 

 
Følgende tabell gir en vurdering av interne farekilder hvor det ble vurdert å være forskjeller mellom alternativene. 
 
Tabell 7: Interne farekilder 
ID Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 
IFK-1 Tog- og 

skiftebevegelser 
Tog/skift i bevegelse 
representerer store energi-
mengder som, hvis de kommer 
ut av kontroll, kan medføre 
alvorlige skader på både 
mennesker, miljø og 
økonomiske verdier. 

 Alt. 1:       
Torgård: Mye skiftebevegelser som kan gi store 
sikkerhetsmessige utfordringer. Mye av dette 
skyldes fjellhallen og helningen i tunnelen.  
På Torgård ligger noen av ventesporene ved 
siden av lastesporene, noe som vil kunne 
medføre flere skiftebevegelser per godstog enn 
for de andre alternativene. Flere skiftebevegelser 
medfører også noe mer eksponering for farer 
relatert til skiftebevegelser. 
Bruk av dieseldrevne skiftelok inne i fjellhallen 
kan medføre problemer med eksos. 
 
Alt. 2a:    
Utfordringer i forhold til skiftebevegelser. Her 
er det spesielt utfordringer mellom skift og tog i de 
travleste områdene av terminalen.  
 
Alt. 2b:     
Bedre enn 2A, men her bør det komme ytterligere 
ett gjennomgående spor slik at vi kan 
opprettholde samme kapasiet som 2A og unngå 
at det blir skiftebevegelser i hovedsporet.  

 

IFK-2 Signal/ 
trafikkstyring 

Signaler og trafikkstyring 
avgjør hvilket tog som kjører 

Alle alternativer:  Avledende sporveksler forriglet 
mot sikringsanlegget bør vurderes alle steder 
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ID Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 

når/hvor og kan i verste fall 
bidra direkte til sammenstøt 
mellom tog 

hvor det ikke finnes tekniske barrierer som kan 
hindre materiell som har løpt løpsk i å trille ut i 
hovedsporet. 
 
Alt. 1:      
I dette alternativet må avledende sporveksel 
installeres inne i fjellhallen, noe som kan medføre 
visse utfordringer. Pga fallet i tunnel er det er 
spesielt viktig at vi har systemer som forhindrer 
løpsk materiell.  
 
Alt. 2a:    
I dette alternativet vil Teigen PLO bli en del av 
anlegget, noe som er svært problematisk. 
Planovergangen bør legges ned, men dette er 
forsøkt tidligere uten hell.  
 
Alt. 2b: Ingen spesielle forhold. 

IFK-3 Sporplan Sporene definerer hvor togene 
kan kjøre og legger 
premissene både for 
kjøremønstre og signalanlegg. 

Alle alternativene: 
For å redusere sannsynligheten for sammenstøt i 
de tilfeller det feilaktig stilles skiftevei inn i belagt 
spor bør det sikres at avstanden mellom siste 
sporveksel før laste/ventespor er stor nok til at 
skift har realistisk mulighet til å stanse før 
sammenstøtet. Denne avstanden vil også ha 
betydning i forhold til flankekollisjoner. Sporene 
på Søgård-alternativene er noe lenger enn på 
Torgård, og legger derfor litt bedre til rette for 
dette. Det må også være tilstrekkelig skille 
mellom hovedspor og laste/ventespor, enten med 
avstand eller fysisk hinder, slik at arbeid kan 
foregå i/ved laste/ventespor med full trafikk på 
hovedspor. Dette har også betydning for 
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ID Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 

oppetiden til hovedsporet. 
 
Alt. 1:       
Ett av ventesporene i fjellhallen vil i realiteten 
måtte være reservert til skifting og kan dermed 
ikke tenkes på som et rent ventespor.  
 
Fjellhallen er unik for Torgårdalternativet, og selv 
om vi foreløpig ikke har gjort noen 
fareidentifikasjon for dette alternativet er det 
grunn til å tro at en slik løsning medfører farer 
som ikke finnes i de andre to. Eksempelvis vil 
løpsk materiell fra fjellhallen kunne få betydelig 
fart inn i tunnelen pga. kraftig fall i tunnelen (13,5 
promille) (lignende Sjursøyahendelsen). 
 
Alt. 2a: 
Plasseringen av ventesporene nord for 
lasteområdet medfører at tog som ankommer 
eller kjører fra ventesporene må passere gjennom 
lasteområdet. Dette gir en høyere eksponering for 
konflikter mellom tog og skift enn for begge de to 
andre alternativene.     
 
Alt. 2b:  
Høydeforskjell mellom ventespor og lastespor vil 
medføre et fall i løsmassetunnelen mellom 
områdene. Ventesporene ligger høyere enn 
lastesporene. Dersom dette fallet justeres kan det 
medføre fall på ventespor og lastespor.   

IFK-4 Veitrafikk Store biler i bevegelse kan 
medføre betydelig skade ved 
sammenstøt. 

Alle alternativer: 
Foreløpig er det ikke laget noen skisser av 
adkomstområdet for noen av alternativene. Disse 
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ID Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 

er imidlertid av vesentlig betydning for 
veisikkerheten ved terminalen og det må sikres 
tilstrekkelig plass til en sikker og funksjonell 
utforming. 
 
Alt. 1:       
Det finnes flere veiplaner for dette alternativet. 
Her bør det kun være en adkomst og en utkjørsel. 
Dette for å ha bedre kontroll på gods inn og ut, 
slippe å betjene to kontrollpunkter og for å sikre et 
godt kjøremønster. Adkomstene må 
dimensjoneres etter peak-tiden, dvs. det må være 
et relativt stort adkomstområde.  
 
Alt. 2a og 2b:  
Ingen spesielle forhold. 

IFK-5 (Farlig) gods Farlig gods kan medføre 
hendelser med brann, utslipp 
av giftige stoffer og farlige 
gasser.  

Alt. 1:       
Fjellhallen er unik for Torgårdalternativet, og selv 
om vi foreløpig ikke har gjort noen 
fareidentifikasjon for dette alternativet er det 
grunn til å tro at en slik løsning medfører farer 
som ikke finnes i de andre to. Eksempelvis brann 
eller andre hendelser med farlig gods inne i 
fjellhallen. 
 
Alt. 2a og 2b:  
Ventesporene i alternativ 2a ligger noe nærmere 
bebyggelse enn i alternativ 2b, og kan gi noe mer 
risikoeksponering for 3. person dersom det skulle 
skje en ulykke med farlig gods.  

 

IFK-6 Kjørestrøm Kjørestrømmen representerer 
dødelige energimengder 
dersom den kommer på 

Alt. 1: 
Det er mulig at det kan bli mer utfordrende å 
utføre vedlikehold på installasjoner montert i 
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ID Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 

avveie. I denne farekilden 
ligger også returstrømmen. 

tunnelhvelvingen, og at dette kan medføre farer 
som er unike for dette alternativet.  
 
Alt. 2a og 2b: 
Ingen spesielle forhold.  

IFK-7 Kraftforsyning til 
jernbaneteknisk 
utstyr 

Driftsstrøm, dvs. all elektrisk 
strøm til jernbanesystemer 
som ikke er kjørestrøm 

Alt. 1: 
Det er mulig at det kan bli mer utfordrende å 
utføre vedlikehold på installasjoner montert i 
tunnelhvelvingen, og at dette kan medføre farer 
som er unike for dette alternativet.  
 
Alt. 2a og 2b: 
Ingen spesielle forhold. 

 

IFK-8 Vedlikeholds-
aktiviteter 

Vedlikeholdsaktiviteter kan 
medføre farer på to forskjellige 
måter:  
• Vedlikeholds-personellet er 

utsatt for risiko i forbindelse 
med utførelse av arbeidet.  

• Feilaktig utført 
vedlikeholdsarbeid kan 
medføre feil i systemer som 
så representerer farer for 
andre.  

Alt. 1: 
Det er mulig at det kan bli mer utfordrende å 
utføre vedlikehold på installasjoner montert i 
tunnelhvelvingen, og at dette kan medføre farer 
som er unike for dette alternativet.  
 
Alt. 2a og 2b: 
Ingen spesielle forhold. 

Det var på analysetidspunktet 
ikke avklart hvor eller hvordan 
vognvedlikehold skal utføres.  
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8.3 Eksterne farekilder 

 
Følgende tabell gir en vurdering av eksterne farekilder hvor det ble vurdert å være forskjeller mellom alternativene. 
 
Tabell 8: Eksterne farekilder. 
ID Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 
EFK-1 Steinras/ 

Pukkverk 
Stein som faller fra fjellskrenter 
eller tunnelhvel kan medføre 
betydelig skade. 

Alt. 1: 
Et stort pukkverk driver virksomhet i fjellet som 
fjellhall og tunnel skal gå gjennom. Dette kan i gi 
rystelser som kan påføre skade og fare for 
jernbanevirksomheten inne i fjellet.  
 
Sprengninger i pukkverket kan også sende 
sprengstein i retning av terminalen. 
 
Alt. 2a og 2b: 
Ikke relevant. 

 

EFK-2 Utglidninger/ 
grunnbrudd 

Plutselige og omfattende 
forflytninger i grunnen kan 
medføre avsporinger og andre 
følgeskader.  

Alt. 1:  
Ingen spesielle forhold.  
 
Alt. 2a og b:  Skred fra løsmasser. Utfordring 
med vann. Har vært skader der tidligere.  

 

EFK-3 Ekstremvær Kraftig nedbør, sterk vind og 
lynnedslag har potensiale til å 
medføre skader. 

Alt. 1:       
Tåke kan være et problem på Torgård.  
 
Alt. 2a og b:    
I analysemøtet ble det nevnt at mye snø kan 
være en større utfordring på Torgård enn på 
Søberg. Dette er i denne rapporten ikke gjort 
noen analyse av data for å bekrefte dette. Det ble 
også nevnt at sand og vind kan være et problem 
på Søberg. 
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ID Farekilde Beskrivelse Vurdering Kommentar 
EFK-4 Høyspent-

ledning 
 Alt. 1:       

Det går i dag en høyspentlinje rett over det som 
er foreslått som plasseringen av Torgård-
alternativet. Denne kan komme i konflikt med 
terminaldriften og representere en ekstern fare for 
terminal-virksomheten. 
 
Alt. 2a og 2b: 
Ikke relevant. 
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8.4 Andre forhold av betydning for sikkerhet 

 
I forbindelse med analysen ble det identifisert enkelte forhold av betydning for sikkerhet som 
ligger i grenselandet for denne analysens avgrensning, men som det allikevel er relevant å 
dokumentere all den tid det var i forbindelse med denne analysen det kom opp. Dette er at:  

• Trinnvis utbygging av Torgård (der trinn 2 er tunnel fra Melhus til Torgård) vil medføre 
at Heimdal stasjon må ha midlertidig hensetting.  

• Det forventes visse forskjeller i selve godset på Torgård og Søberg, noe som kan ha 
betydning for risikobildet. Dette er ikke vurdert nærmere i denne analysen. 

 
Videre arbeid med disse punktene må avklares.  
 

8.5 Usikkerhet ved analysen 

 
Analysen er utført i en veldig tidlig fase og på et overordnet nivå. Dette betyr at muligheten 
for å avdekke svært spesifikke problemer er begrenset. Begrenset tilgjengelig tid medførte at 
det ikke var mulig å etablere en overordnet systemdefinisjon, slik JBVs «Håndbok for 
RAMS» spesifiserer, og informasjon over systemet var i hovedsak begrenset til det som ble 
presentert på analysemøtet. 
 
Det er gjort to spesifikke grep for å redusere usikkerhet: 

• Oppdeling av risikofaktorer i farekilder. 
• Involvering av et bredt spekter av kompetanse og erfaring.  

 
Totalt sett vurderes det som sannsynlig at de forhold som er av betydning for valg av 
alternativ er identifisert.  
 

8.6 Oppdatert analyse for endringer i alternativer 

 
Etter at den opprinnelige analysen ble gjennomført er det gjort en del endringer og økt 
detaljering av alternativene. Dette delkapittelet inneholder en kortfattet analyse av den 
sikkerhetsmessige betydningen av disse endringene. Analysen omhandler kun de farekilder 
som er vurdert å bli påvirket av endringene. 
 

8.6.1 Vurdering av endringer i beskrivelsen av Torgårdalternativet 

 
Denne vurderingen er gjort på grunnlag av referansene /1/, /2/, /3/, /4/, /5/ og /6/. Oversikt 
over den sentrale delen av dette terminalalternativet er vist i Figur 5. 
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Figur 5: Oversiktstegning Torgård alternativ 1C. 
 
 
 
Følgende farekilder vurderes å være berørt av endringene:  

• Tog- og skiftebevegelser 
• Signal/trafikkstyring 
• Sporplan 
• Veitrafikk 
• (Farlig) Gods 
 

Løsningen er endret slik at alle ventesporene ligger ved siden av godssporene, i stedet for 
inne i en fjellhall. Fjellhallen har blitt mindre og det vil være mindre skiftebevegelser inne i 
fjellhallen. Med samtlige ventespor ved siden av godssporene vil det trolig bli behov for flere 
skiftebevegelser enn i forrige alternativ. 
 
Alternativet beskriver nå at det skal være avledende sporveksler ut mot hovedspor, noe som 
vurderes som en svært viktig barriere for å unngå konflikter mellom skiftebevegelser og 
passerende tog.  
 
I den nye løsningen er det planlagt to planoverganger over godssporene. Dette betyr at man 
nå åpner for muligheten for sammenstøt mellom kjøretøy og skift/tog inne på terminalen som 
ikke var der i det opprinnelige alternativet. Selv om dette åpenbart medfører en viss risiko er 
det verdt å påpeke at det også er slik på Alnabru Containerterminal i Oslo. Så selv om 
innføringen av planoverganger medfører en viss økning av risiko er det grunn til å tro at 
dette, med tilstrekkelig sikring av planovergangene, allikevel vil bli risikomessig akseptabelt.  
 
Mens det opprinnelige alternativet var begrenset til gantrykraner for løfting av gods 
planlegges det nå med en blandet løsning hvor det også inngår reachstackere og/eller 
trucker. Dette medfører en viss risiko for sammenstøt og kollisjoner. En slik kombinasjon av 
gantrykraner og reachstacker/trucker er i bruk på Alnabru Containerterminal i dag.  
 
Med alle ventespor i friluft vil risiko forbundet med farlig gods i fjellhallen bli mindre enn i det 
forrige alternativet. 
 

8.6.2 Vurdering av endringer i beskrivelsen av Søbergalternativ 2a 

 
Denne vurderingen er gjort på grunnlag av referansene /7/, /8/ og /9/ . Oversikt over den 
sentrale delen av dette terminalalternativet er vist i Figur 6 og Figur 7. 
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Figur 6: Oversiktstegning Søberg alt. 2a, godsspor. 
 
 

 
Figur 7: Oversiktstegning Søberg alt. 2a, ventespor. 
 
Følgende farekilder vurderes å være berørt av endringene:  

• Tog- og skiftebevegelser 
• Signal/trafikkstyring 
• Sporplan 
• Veitrafikk 
 

Innkjøring til ventesporene er lagt om slik at muligeten for konflikt i overgangsområdet 
mellom godsspor og ventespor trolig blir noe redusert i forhold til det opprinnelige 
alternativet.  
 
Alternativet beskriver nå at det skal være avledende sporveksler ut mot hovedspor, noe som 
vurderes som en svært viktig barriere for å unngå konflikter mellom skiftebevegelser og 
passerende tog.  
 
I den nye løsningen er det planlagt to planoverganger over godssporene. Dette betyr at man 
nå åpner for muligheten for sammenstøt mellom kjøretøy og skift/tog inne på terminalen som 
ikke var der i det opprinnelige alternativet. Selv om dette åpenbart medfører en viss risiko er 
det verdt å påpeke at det også er slik på Alnabru Containerterminal i Oslo. Så selv om 
innføringen av planoverganger medfører en viss økning av risiko er det grunn til å tro at 
dette, med tilstrekkelig sikring av planovergangene, allikevel vil bli risikomessig akseptabelt. 
 
Mens det opprinnelige alternativet var begrenset til gantrykraner for løfting av gods 
planlegges det nå med en blandet løsning hvor det også inngår reachstackere og/eller 
trucker. Dette medfører en viss risiko for sammenstøt og kollisjoner. En slik kombinasjon av 
gantrykraner og reachstacker/trucker er i bruk på Alnabru Containerterminal i dag.  
 

8.6.3 Vurdering av endringer i beskrivelsen av Søbergalternativ 2b 

 
Denne vurderingen er gjort på grunnlag av referansene /10/, /11/ og /12/. Oversikt over den 
sentrale delen av dette terminalalternativet er vist i Figur 8 og Figur 9. 
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Figur 8: Oversiktstegning Søberg alt. 2b, godsspor. 
 
 

 
Figur 9: Oversiktsstegning Søberg alt. 2b, ventespor. 
 
 
Følgende farekilder vurderes å være berørt av endringene:  

• Tog- og skiftebevegelser 
• Signal/trafikkstyring 
• Sporplan 
• Veitrafikk 
 

Alternativet beskriver nå at det skal være avledende sporveksler ut mot hovedspor, noe som 
vurderes som en svært viktig barriere for å unngå konflikter mellom skiftebevegelser og 
passerende tog.  
 
I den nye løsningen er det planlagt to planoverganger over godssporene. Dette betyr at man 
nå åpner for muligheten for sammenstøt mellom kjøretøy og skift/tog inne på terminalen som 
ikke var der i det opprinnelige alternativet. Selv om dette åpenbart medfører en viss risiko er 
det verdt å påpeke at det også er slik på Alnabru Containerterminal i Oslo. Så selv om 
innføringen av planoverganger medfører en viss økning av risiko er det grunn til å tro at 
dette, med tilstrekkelig sikring av planovergangene, allikevel vil bli risikomessig akseptabelt. 
 
Mens det opprinnelige alternativet var begrenset til gantrykraner for løfting av gods 
planlegges det nå med en blandet løsning hvor det også inngår reachstackere og/eller 
trucker. Dette medfører en viss risiko for sammenstøt og kollisjoner. En slik kombinasjon av 
gantrykraner og reachstacker/trucker er i bruk på Alnabru Containerterminal i dag.  
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9 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 

 
Forhold relatert til sikkerhet som er relevante for alle tre alternativer 

• For å redusere sannsynligheten for sammenstøt i de tilfeller det feilaktig stilles 
skiftevei inn i belagt spor bør det sikres at avstanden mellom siste sporveksel før 
laste/ventespor er stor nok til at skift har realistisk mulighet til å stanse før 
sammenstøtet. Denne avstanden vil også ha betydning i forhold til flankekollisjoner.  

o Sporene på Søgård-alternativene var noe lenger på Torgård, og legger derfor 
litt bedre til rette for dette.  

• Avstand mellom hovedspor og laste/ventespor må være tilstrekkelig til at arbeid kan 
foregå i/ved laste/ventespor med full trafikk på hovedspor. Dette har også betydning 
for oppetiden til hovedsporet. 

• Foreløpig er det ikke laget noen detaljerte skisser av adkomstområdet for noen av 
alternativene. Disse er imidlertid av vesentlig betydning for veisikkerheten ved 
terminalen og det må sikres tilstrekkelig plass til en sikker og funksjonell utforming.  

• Godsterminalen kan være utsatt for bl.a. innbrudd, slik at security vil være et viktig 
tema for alle alternativer.  

• I de endringer som er gjort etter analysemøtet inngår planoverganger inne på 
terminalen. Dette gir en viss økning i risiko knyttet til sammenstøt mellom kjøretøy og 
tog/skift. Tilsvarende situasjoner finnes imidlertid ved andre (og større) terminaler og 
en slik løsning vurderes ikke å være til hinder for å kunne oppnå et akseptabelt 
risikoinvå. 

• Bruk av reachstacker/trucker i tillegg til gantrykraner medfører en viss økning i risiko 
relatert til sammenstøt og kollisjoner mellom kjøretøy. 

 
 
Forhold relatert til sikkerhet som er spesielle for Torgård 

• Fjellhallen er unik for Torgårdalternativet, og selv om vi foreløpig ikke har gjort noen 
fareidentifikasjon for dette alternativet er det grunn til å tro at en slik løsning medfører 
farer som ikke finnes i de andre to. Eksempler som ble nevnt i analysemøtet: 

o Brann eller andre hendelser med farlig gods inne i fjellhallen. 
o Løpsk materiell fra fjellhallen inn i tunnelen vil pga. kraftig fall i tunnelen (13,5 

promille) kunne få betydelig fart (lignende Sjursøyahendelsen). 
o Med de endringer som er gjort i løsningen etter analysemøtet er fjellhallen 

vesentlig redusert og dermed også de sikkerhetsrelaterte utfordringene.  
• På Torgård ligger ventesporene ved siden av lastesporene, noe som vil medføre 

noen flere skiftebevegelser per godstog enn for de andre alternativene. Flere 
skiftebevegelser medfører større eksponering for farer relatert til skiftebevegelser.  

• Det går i dag en høyspentlinje rett over det som er foreslått som plasseringen av 
Torgård-alternativet. Denne kan komme i konflikt med terminaldriften og representere 
en ekstern fare for terminalvirksomheten. 

• Et stort pukkverk driver virksomhet i fjellet som fjellhall og tunnel skal gå gjennom. 
Dette kan i verste fall gi rystelser som kan påføre skade og fare for 
jernbanevirksomheten inne i fjellet.  

o Sprengninger i pukkverket kan også sende sprengstein i retning av 
terminalen.  

 
 
Forhold relatert til sikkerhet som er spesielle for Søberg alt. 2a 

• Plasseringen av ventesporene i dette alternativet medfører at tog som ankommer 
eller kjører fra ventesporene må passere gjennom den midtre, og mest travle, delen 
av terminalen. Dette gir en høyere eksponering for konflikter mellom tog og skift enn 
for begge de to andre alternativene.  
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o Dette problemet er redusert gjennom de endringene som er gjort etter 

analysemøtet.  
• Teigen PLO vil komme innenfor innkjørsignalene til terminalen, noe som kan være 

problematisk.  
 
 
 
Forhold relatert til sikkerhet som er spesielle for Søberg alt. 2b 

• Høydeforskjell mellom ventespor og lastespor vil medføre et fall i løsmassetunnelen 
fra ventesporene i retning godssporene. Dette kan føre til løpsk materiell fra 
ventespor til godsspor. 

 
 
 
Med utgangspunkt i denne analysen vurderes det å være mulig å få til akseptabel sikkerhet 
for alle alternativene. Det er imidlertid visse utfordringer knyttet til alle alternativene som må 
håndteres i det videre arbeidet. Totalt sett vurderes det at Torgård er sikkerhetsmessig litt 
dårligere enn Søbergalternativene, men det er vanskelig å rangere mellom 
Søbergalternativene.  
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