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Revisjonshistorikk
Revisjon 01
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rapporten har endret navn fra Hensettingsplan Norge R21 til Hensettingsmodell Norge
R2021. Begrepet hensettingsplan er erstattet med hensettingsmodell i hele rapporten.
Sammendraget er justert og forenklet for å få frem hovedkonklusjonene av rapporten.
Tilgjengelig hensettingskapasitet er gjennomgått på nytt. Det er gjort justeringer på
tilgjengelig kapasitet for flere stasjoner etter nærmere undersøkelser, og det er redegjort for
kapasiteten for samtlige stasjoner som er beskrevet i modellen.
50% av verkstedspor er tatt med som tilgjengelig hensettingskapasitet på lik linje med
andre hensettingsspor.
Hensettingskapasitet på togspor, servicespor, korte spor og spor som ikke er dedikerte
hensettingsspor har endret betegnelse fra øvrige plasser til plasser i andre spor. Bruken av
slike plasser er nærmere redegjort for.
Behov for reservemateriell på verkstedspor er medtatt i modellen
Behov for hensettingsplasser for materiell med avvikende lengde fra dimensjonerende
lengde på 110m er redegjort for.
Hensetting av materiell for Flytoget er justert til en større fordeling i Lodalen, med tilhørende
økt tomtogkjøring. Det er også gjort en vurdering av denne løsningen med mulige tiltak for å
redusere tomtogkjøringen.
Kortsiktige tiltak: Sarpsborg og Voss er lagt til i listen over stasjoner hvor det anbefales
kortsiktige tiltak for å øke kapasiteten for hensetting. Ski er tatt ut av denne listen da det
vurderes at kortsiktige tiltak her vil ha for kort brukstid til at det er hensiktsmessig.
Tiltak på lang sikt er tatt ut av rapporten. Dette vurderes i egen rapport for
hensettingskonsept.
Anbefalinger av tiltak er konkretisert og knyttet til linjen som har behov for
hensettingsplasser.
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Sammendrag
Hensikten med rapporten er å identifisere behov for hensettingskapasitet på kort sikt som følge av
endringer i togtilbud og om det er mulig å redusere driftskostnader knyttet til hensetting. Rapporten
tar utgangspunkt i togtilbud ved rutetermin 2021 og ser på hensettingskapasiteten frem mot
realisering av dobbeltsporprosjekter og nye hensettingsanlegg i indre InterCity. Antall togavganger
forutsettes å være uendret i R2021 i forhold til dagens ruteplan men enkelte avganger får økte
toglengder etter innføringen av nye Flirt-tog (opsjon 4) og Flytog.
Hensettingsmodellen beskrevet i kapitel 5 viser et underskudd på hensettingskapasitet for flere
toglinjer/strekninger. I modellen er det forutsatt dagens hensettingskapasitet supplert med nye
hensettingsplasser som (i henhold til gjeldende infrastrukturavtaler) bygges innen 2020, primært for
å ta imot nye Flirt-tog (Jaren, Gjøvik og Kongsvinger stasjoner). Forutsetninger for tilgjengelig
hensettingskapasitet er beskrevet i kapitel 3.
Underskuddet av hensettingsplasser medfører at togmateriellet enten må parkeres i togspor med
vakthold, i andre spor eller kjøres tomt til ledige hensettingsplasser. Konsekvensen gir økte
driftskostnader og ulemper for togtrafikken. En stor del av underskuddet vil bli redusert når
pågående prosjekter ved Lillehammer, Skien (under behandling), Drammen, Ski og Moss realiseres.
Det er lite realistisk å gjennomføre eventuelle andre tiltak i nærheten av disse endestasjonene i
forkant av disse prosjektene. Driftsulempene må derfor påregnes frem til anleggene står ferdig.
Rapporten redegjør for hvilke andre toglinjer/endestasjoner som har et udekket hensettingsbehov.
Anbefalinger av hensettingsplasser for disse toglinjene må sees i sammenheng med utviklingen på
lang sikt.
Anbefaling
For linje R12 (Kongsberg-Eidsvoll) og R13 (Kongsberg/Drammen-Dal) bør man sette i gang utredning
av økt hensettingskapasitet både ved Kongsberg og Dal. Nye hensettingsarealer skal dimensjoneres
i et langsiktig perspektiv. Behovet på lang sikt vil vurderes nærmere og fastsettes i
hensettingskonsept. For begge områdene bør det utredes mulighet for realisering av mindre
omfattende tiltak, fortrinnsvis på eksisterende jernbaneareal, med raskest mulig ibruktakelse.
For linje L1 (Spikkestad/Asker-Lillestrøm) bør man sette i gang utredning av økt
hensettingskapasitet ved Asker og/eller Spikkestad. Nye hensettingsarealer skal dimensjoneres i et
langsiktig perspektiv. Behovet på lang sikt vil vurderes nærmere og fastsettes i hensettingskonsept.
For linje R22 (Skøyen-Mysen/Rakkestad) bør man sette i gang utredning av økt hensettingskapasitet
ved Mysen-Rakkestad i et langsiktig perspektiv. Det bør utredes mulighet for realisering av mindre
omfattende tiltak med raskest mulig ibruktakelse. Dimensjonering på lang sikt vil vurderes nærmere
i hensettingskonsept.
For linje R45 (Bergen-Voss-Myrdal) bør man sette i gang utredning av økt hensettingskapasitet,
primært ved Voss, med raskest mulig ibruktakelse. Det må gjøres en nærmere vurdering av
tilgjengelig hensettingskapasitet i Bergen etter 2020. Noen hensettingsplasser forutsatt i R21 kan
utgå på et senere tidspunkt på grunn av øvrig utbygging på stasjonsområdet.
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Innledning

1 Innledning
Det legges opp til økt togproduksjon for å møte transportetterspørselen i årene framover. Framtidig
jernbaneinfrastruktur skal utvikles i tråd med det planlagte togtilbudet. Det omfatter blant annet
tilstrekkelig kapasitet for hensetting av rullende materiell.
Jernbaneverket la i 2015 frem utredning Hensetting Østlandet som ligger til grunn for inngåtte
infrastrukturavtaler mellom Jernbanedirektoratet og Bane NOR om planlegging av nye
hensettingsanlegg på Østlandet. Det er i senere tid oppstått behov for revidering av foreliggende
utredning Hensetting Østlandet samt å utvide analyseområdet til å kartlegge hensettingsbehov i hele
landet.
Prosjektet Strategi for hensetting har til hensikt å kartlegge hensettingsbehovet i Norge for
persontrafikk på kort og lang sikt. Resultatene presenteres i tre hovedrapporter:
1. Rapport Behov, mål og krav - Rapporten redegjør for hvilke behov som finnes, hvilke
målsetninger som gjelder og krav som stilles. Rapporten gir også oversikt over sentrale
grunnlagsdokumenter samt metode- og arbeidsbeskrivelse for analysen.
2. Hensettingsmodell Norge R2021 - Hensikten med dokumentet er beskrevet nedenfor.
3. Rapporten Strategi for hensetting Norge – Rapporten skal gi føringer for fremtidig
hensetting i samsvar med tilbudsforbedringer som følge av tiltak omtalt i Nasjonal
transportplan 2018-2029. Rapporten skal vise gjennomføringskonsept frem til strategien er
implementert, omtalt som hensettingskonsept. Hensettingskonsept beskriver løsninger i et
lengre perspektiv hvor behovene løses trinnvis, i tråd med utviklingen av
togtilbud/infrastruktur/materiell per strekning eller pendelområde.
Rapportene utarbeides av COWI med Eivind Randen som oppdragsleder for rådgivergruppen. For
Jernbanedirektorat er Vera Jensen prosjektleder.

1.1

Hensikt med Hensettingsmodell R2021
Identifisere tilgjengelig hensettingskapasitet ved utgangen av 2020 som grunnlag for å
kartlegge underskudd på hensettingskapasitet på kort og lang sikt.
Med tilgjengelig kapasitet menes infrastruktur som er dedikert og tilrettelagt for hensetting
av persontog, eksklusivt øvrig infrastruktur som benyttes i dag på grunn av manglende
hensettingskapasitet.
Identifisere behov for økt hensettingskapasitet som følge av endringer i togtilbud/materiell og
ønsket reduksjon av driftskostnader på kort sikt.
Med kort sikt menes perioden frem til 2024-2025 (åpning av IC-strekningene med nye
hensettingsanlegg på Ski, Moss, Drammen, Tønsberg og Hamar). Det antas at mulige
forbedringer som følge av anbefalinger i rapporten, tidligst kan realiseres ved rutetermin
R2022
Konsekvenser av nytt tilbud etter åpningen av Follobanen og ny rutemodell på
Trønderbanen vurderes i hensettingskonsept.
Hensettingsbehovet vurderes med utgangspunkt i hensettingsmodell. Modellen skisseres
for ett bestemt år knyttet til togtilbud i 2021. Ved utarbeidelse av modellen har det ikke
vært et krav til videreføring av løsninger som i dag foretrekkes av togoperatørene og Bane
NOR. Jernbanedirektoratet har ved dette prosjektet fokus på å søke etter løsninger med
lavest nivå på investerings- og driftskostnader totalt sett i henhold til de overordnede
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målene. Det betyr at modellen vil kunne fravike fra den årlige operative
kapasitetsfordelingen som Bane NOR er ansvarlig for.

1.2 Omfang
Rapporten omhandler hensetting av persontog for hele landet ved overgang til R2021, med unntak
av chartertog/turisttog. Rapporten tar kun for seg natthensetting. Daghensetting er foreløpig ikke
omhandlet. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle ekstra (midlertidige) hensettingsbehov som kan
oppstå ved mottak av nye tog (før de er satt i drift) og i overgangen mellom inn- og utfasing av nytt og
gammelt togmateriell.

1.3 Innhold
Rapporten gjør bruk at grafiske virkemidler for å lette lesbarheten og totalforståelsen av behov,
kapasitet og modell for hensetning.
1.3.1 Hensettingskapasitet
Oversikten av hensettingskapasiteten har som hovedgrunnlag lagt til grunn informasjon som ligger i
Network Statement. Det er i tillegg innhentet utfyllende informasjon fra undersøkelser utført av
Jernbanedirektoratet, BaneNOR og igjennom opplysninger fra interessentanalyser.
1.3.2 Togtilbud
Rapporten viser det togtilbudet som settes i drift i desember 2020. Tilbudet inkluderer innfasing av
nye FLIRT-tog, Flytog og økt togfrekvens på Gjøvikbanen jfr. handlingsprogrammet for
jernbanesektoren. Det er i rapport Behov, mål og krav gitt en detaljert oversikt over behovene som
avledes av disse. Nedenfor er det gjengitt informasjon knyttet til anskaffelsene av nytt togmateriell.
Det pågår løpende leveranser av nye FLIRT sett og sommeren 2019 er det planlagt levert nye togsett
fra opsjon 4. Leveransene av de første 16 kjøretøyene, som er type 74 og type 75, i opsjon 4
avsluttes i september/oktober 2020.
•

Kjøretøyene i opsjon 4 er tenkt fordelt på følgende måte
o 12 stk. av type 75 hvorav
▪ 7 benyttes til ytterligere påsett/innsatssett i L12-14 og 21, 22
▪ 1 skal forsterke reserven på Østlandet
▪ 4 benyttes som erstatning for kjøretøy som tas ut av trafikk for å få ERTMS
ombordutstyr installert
o 4 stk. av type 74.
▪ 2 benyttes for å forsterke kapasiteten i R11
▪ 2 benyttes som erstatning for kjøretøy som tas ut av trafikk for å få ERTMS
ombordutstyr installert

Flytoget inngikk i 2015 kontrakt med CAF om leveranse av 8 stykk 103 meter lange motorvogner for
å komplettere dagens flåte på 16 stykk 107 m lange, type 71 motorvogner. Planlagt leveranse av
kjøretøyene er i 2019. De nye motorvognene er planlagt å øke kapasiteten i eksisterende avganger
ved å kjøre dobbeltsett i flere avganger.
1.3.3 Hensettingsmodell
Hensettingsmodellen viser en foreslått løsning av fordelingen av hensettingsplasser på de ulike
stasjoner som i dag har hensettingskapasitet. I vurderinger av løsning er det også sett på dagens
hensetningspraksis, pådragsanalyser, turnering av togsett og omfanget av tomtog kjøring.
Hensettingsmodellen for R2021 vil dokumentere et hensiktsmessig løsningsalternativ for hensetting
knyttet til den forutsatte togtrafikken i 2020. Det tas utgangspunkt i dagens praksis og det anvendes
delvis bruk av andre spor enn dedikerte hensettingsspor til hensetting av rullende
persontogmateriell. Herunder togspor, servicespor, midlertidige hensettingsspor og korte spor der
dette er hensiktsmessig.
Hensettingsmodell Norge R2021

7

Innledning

1.4 Leserveiledning
For å komme frem til selve hensettingsmodellen har vi valgt å presentere dette ved å vise hvordan
dagens infrastruktur, togtilbud, behov for hensetting mm byggs opp. Dette er presentert på kart som
viser et helhetsbilde for det aktuelle området.
1. Linjeoversikt rutemodell 2021 - Det første kartet presenterer toglinjer i fremtidig rutemodell
R2021. Kartet viser også kun stasjoner hvor det er registrert hensettingskapasitet, behov for
hensetting eller viktige forbindelser mellom baner, for eksempel Roa stasjon.
2. Tilbudskonsept rutemodell 2021 – Neste kart viser i tillegg frekvensen på de enkelte linjene og i
tabell kan man se antall materiell i turnering for den aktuelle linjen.
3. Kapasitet – Oversikt over hensettingskapasitet er angitt med et tall inne i en sort firkant ved hver
stasjon. På enkelte stasjoner er det i stasjonsfirkanten vist en oransje ramme. Dette indikerer at
det på denne stasjonen i tillegg til definerte hensettingsspor også benyttes andre spor til
hensetting som for eksempel togspor med mer.
4. Behov – Behovet er vist ved at det under stasjonen hvor
linjene ender sin arbeidsdag oppstår det et behov for
hensetting til neste dag1. Kartet oppdateres med en
sirkel under stasjonen i samme farge som linjens farge.
I sirkelen angis hvor mange togsett som ender dagen
sin her. For eksempel viser Linje L59 se figur 1-1 at den
linjen vil ved dagens slutt ende opp med 2 tog i
Stavanger, 2 tog i Sandnes og 4 i Nærbø og 4 i
Egersund. Reserver som disponeres av togoperatør er
inkludert.
5. Hensettingsmodell – Kartet er nå oppdatert med
fargede firkanter som er plassert på den stasjonen hvor
en anbefaler hensetting av materiell for linjen. Antall
togsett vises inne i firkanten. For eksempel er det på
Stavanger se figur 1-2 foreslått å hensette 4 togsett fra
linje FJ50 og 2 sett fra linje L59. Totalt på stasjonen er
det hensettingskapasitet til 13 togsett. Dette betyr at
det etter hensetting er et overskudd på 7 plasser på
denne stasjonen. Dette er indikert med et grønt tall
"+7" over stasjonen.

Figur 1-1: Visualisering av hensettingsbehov

Figur 1-2: Visualisering av hensettingsmodell

1

For enkelte linjer kan det være at oppstart tog ruten er på en annen stasjon, og i de tilfeller kan behovet for
hensetting være på annen stasjon enn der ruten ender dagen før. Slike tilfeller er omtalt under de aktuelle
linjene.
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2 Togtilbud – R2021
Rutemodell R2021
For å komme frem til tilbudskonseptet som gir behovet for hensetting etter innføring av R2021 er
det tatt utgangspunkt i dagens ruteplan R19, i tillegg er det tatt hensyn til innfasing av nye Flirt-tog
og flytog og beskrivelser i Jernbanesektorens handlingsprogram, herunder innføring av
timesfrekvens på Gjøvikbanen i 20222. Rutemodellen viser togtilbudet på Østlandet og resten av
Norge.
Togtilbudet beskrives her gjennom linjer, frekvens og intervaller, og døgnfordeling (antall tog/time).
Det er kun vist stasjoner som enten har hensettingsplasser eller/og er endestasjoner for linjer. For
nærmere beskrivelse av benevnelser som er brukt i rapporten se tabell 2-2 mot slutten av dette
kapittel.
Konsekvenser ved innføring av Follobanen og nye togsett på Trønderbanen blir omtalt i egne
notateter som omtaler konsekvenser av innføring av nye togsett på Trønderbanen og innføring av
Follobanen.

Timesfrekvens på Gjøvikbanen i 2022 er ikke vist i figurene over rutemodell for 2021. Behovene
for 2022 knyttet til Gjøvikbanen er beskrevet i fotnote til omtale av behov og utnyttelse av Gjøvik
stasjon for hensettingsmodell R2021.
2
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2.1

Linjeoversikt rutemodell 2021

Linjeoversikten har slått sammen togtilbudet for linjene. Hver linje vises som en strek. Streken for
hver linje går til de ytterste endestasjonene på gjeldende linje.

Figur 2-1 Linjeoversikt - Østlandet
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Figur 2-2 Linjeoversikt - resten av landet
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2.2

Tilbudskonsept Østlandet

Figur 2-3 Tilbudskonsept - Østlandet
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2.3

Tilbudskonsept Sør-, Vest--, Midt og Nord Norge

Figur 2-4 Tilbudskonsept - resten av landet
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2.4

Togtilbudet pr linje

Tabell 2-1: Fremstilling av togtilbudet i R2021.

Østlandet
Helpendel - Lokaltog/Regiontog

Helpendel - InterCity

L1: Lillestrøm – Asker – (Spikkestad)
R12: Eidsvoll – Kongsberg
R13: Dal – Drammen – (Kongsberg)
R14: Kongsvinger – Asker

RE10: Lillehammer – Drammen
RE11: Eidsvoll – Skien

Halvpendel Lokaltog/Regiontog

Halvpendel - InterCity

L2: Ski – Stabekk
R21: Moss – Stabekk
R22: Skøyen – Mysen – (Rakkestad)
Flytoget: Gardermoen – Oslo S – Stabekk/Drammen
(Gardermoen å anse som "sentrum")

RE20: Halden – Oslo S (3 tog forlenges til Gøteborg).
R3/RE30: Gjøvik – Jaren – Hakadal – Oslo S

Bergensbanen
Halvpendel - Lokaltog/Regiontog
L43: Arna – Bergen
R45: Myrdal – Voss – Bergen

Sørlandsbanen
Halvpendel - Lokaltog/Regiontog
L59: Stavanger – Sandnes – (Nærbø) – (Egersund)

Trønderbanen
Helpendel - Lokaltog/Regiontog
R26: Steinkjer – Lerkendal/Melhus – (Lundamo)
RE72: Storlien – Heimdal

Nordlandsbanen
Halvpendel - Lokaltog/Regiontog
R71: Bodø – Rognan

Andre ruter som ikke regnes som pendelruter Region distrikt (Regional transport + mate til fjerntog)
RD22: Åndalsnes – Dombås
RD25: Trondheim – Røros – Hamar
RD42: Myrdal – Flom

RD52: Porsgrunn – Notodden
RD53: Nelaug – Arendal

Fjerntog
FJ61: Trondheim – Oslo S
FJ30: Narvik – Kiruna – (Luleå/Stockholm)
FJ71: Bodø – Mo i Rana – Mosjøen – Trondheim

FJ50: Stavanger – Kristiansand – Oslo S
FJE104: Stockholm – Oslo S
FJ41: Bergen – Oslo S

Benevnelser på ulike linjer
I hensettingsmodellen er det brukt benevnelser for toglinjene som er standardisert fra
jernbanedirektoratet. Under følger en tabell som viser noen av dagens benevnelser og benevnelser
brukt i rapporten.
Tabell 2-2: Forklaring av endring i benevnelser av toglinjer

NSBs linjebenevnelser fra BANE NOR sitt
linjekart for Østlandet (dato: «gjelder fra 9.
des. 2018»)
L12
L13
L14
L21
L22
R10
R11
R20
L3/R30

Jernbanedirektoratets standardiserte
benevnelser
R12
R13
R14
R21
R22
RE10
RE11
RE20
R3/RE30
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3 Tilgjengelig hensettingskapasitet på
stasjoner
Stasjoner hvor det i dag er hensetting, og hvor det er behov for hensetting eller foreslås brukt til
hensetting er vist på oversiktskartet (se kap. 3.6 og kap. 3.7).
Tilgjengelig hensettingskapasitet bygger på informasjon fra Bane NORs Network Statement,
herunder vedlegg "Hensettingsspor pr. 22.1.2019 Kilde BaneData". Network statement er under
oppdatering og er supplert med informasjon fra befaringer, møter og samtaler med Bane NOR (se
kap 3.8 for detaljert beskrivelse). Kartleggingen er gjennomført i tett dialog med Bane NOR v/
ansvarlig for Network statement.
Hensettingskapasitet blir beskrevet som antall plasser med lengde 110m på dedikerte
hensettingsspor. Lengden på 110m samsvarer med lengden av de fleste motorvognsett som vil
være i bruk i R20213. På enkelte linjer vil det brukes materiell med avvikende lengder fra dette (se
tabell 4-1), i de tilfeller hvor dette får konsekvenser blir det omtalt i beskrivelse av den enkelte
stasjon (kapittel 3.8, tabell 5-1 og tabell 5-2).
For de stasjoner som det er registrert avhengigheter mellom adkomst til spor og hensettingsplasser,
f. eks at togsett kan bli sperret inne ved bruk av andre spor er dette omtalt under de enkelte
stasjoner der dette kan forekomme.
Det er valgt å splitte opp hensetting i Oslo i Filipstad og Lodalen/Haven/Loenga. For Filipstad er det
også viktig å vurdere kapasiteten for ut- og innkjøring som skjer via Skøyen stasjon. Spesielt gjelder
dette trafikken på morgenen.
Antall hensettingsplasser pr stasjon inkluderer dagens hensettingsspor og de hensettingsanlegg
som er under bygging eller som er forutsatt bygd innen desember 2020. På stasjoner hvor det er
verkstedspor med lengde på minst 110m tas halvparten av kapasiteten her med som mulig
hensettingskapasitet.
I tabell 3-1 under vises det en oversikt over igangsatte prosjekter. Av disse anleggene er det her tatt
hensyn til økt kapasitet for Jaren 3 nye plasser, Gjøvik 4 plasser, Kongsvinger 2 midlertidige plasser
og Kvaleberg verksted 2 plasser.

3.1

Igangsatte prosjekt

Tabell 3-1 Planlagt hensettingskapasitet

Prosjekt / områder

Ferdigstilles

Jaren

Q4 2020
sannsynligvis 2021
Des. 2021
2019
Q4 2022
utfordrende med 2022,
anbefaler utsettelse for å
kunne bli koordinert med
ERTMS 2024
Q4 2019?

Ski stasjon
Kongsvinger stasjon
Kongsvinger område
(Kongsvingerbanen)

Gjøvik stasjon

Til sammen 6 plasser (doble sett).
Disse er tatt hensyn til i R2021
Midlertidig hensetting, 2-3 midlertidige plasser
2 midlertidig plasser.
6 + sikre areal for 4 plasser på lang sikt

4 plasser – bygging pågår
Det langsiktige behovet for hensettingsplasser
i Gjøvikområdet vil være 8 plasser

3

Type 70 er 107 meter. Type 74 og 75 er 106 meter. Type 71 og 73 er 108 meter og type 78 er 103
meter langt.
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Hove (Lillehammer)
Tønsberg

Fredrikstad / Sarpsborg
Moss området

Hamar området
Hønefoss området

Drammen
Skien
Bergen

Kvaleberg verksted
Bergen verksted

3.2

2022/2023
2025 som en
konsekvens av
ibruktakelse Drammen –
Kobbervikdalen
Ibruktakelse koordineres
med IC-utbyggingen
2023

2024 knyttes til
ferdigstillelse av indre IC
2024?
Antakelig senere
ferdigstillelse knyttet til
ferdigstillelse av
Ringeriksbanen
Des. 2024

Permanent hensetting i
sammenheng med
dobbeltspor Bergen –
Fløen.
Midlertidig kapasitet skal
vare fram til 2024.
Høst 2019
2021

16 plasser
14 plasser

Inntil 30 plasser
Antall plasser vil bli justert.
16 plasser. Antagelig blir nytt anlegg i
Rygge/Råde.
Nye Moss Stasjon vil reduserer dagens
hensettingsplasser fra 4 til 0 plasser.
I første omgang 10 plasser + sikre areal for
ytterligere 10 plasser på lang sikt (2040)
16 plasser

36 plasser
Midlertidige plasser må være koordinert med
IC-utbyggingen
Er stoppet, antall plasser revurderes
9 plasser
Det skal gjøres en vurdering av det langsiktige
behovet etter 2024.

2 plasser samt 1 servicespor
2 plasser samt 1 servicespor

Verkstedsspor

På verksted legges det til grunn at halvparten av sporkapasiteten inne på verkstedet også vil kunne
benyttes til hensetting, primært hensettingsbehov for reservemateriell.
Drift av verksteder krever fleksibilitet slik at utførelsen av vedlikehold ikke forsinkes av unødvendig
venting på grunn av skiftebevegelser. Det er i dette arbeidet vurdert at 50 % av verkstedssporene
ikke vil være tilgjengelige for hensetting. Det er forutsatt at mye av vedlikehold skjer på dagtid da
hensettingsbehovet er mindre. Etter utført arbeid/vedlikehold settes kjøretøyet i et hensettingsspor
og et nytt kjøretøyet kan kjøres direkte fra trafikk og inn på verkstedsporet for vedlikehold
påfølgende dag.
Hensettingskapasitet i verkstedsspor utgjør totalt 15 plasser på Østlandet (Lodalen, Sundland og
Skien) 4 og 4 plasser i resten av landet Bodø, Flåm og Kvaleberg)5. Dette er noe lavere utnyttelse
sammenlignet med dagens praksis.

Filipstad har ingen 110m plasser på verkstedet, og Grorud verksted regnes ikke med som
hensettingskapasitet, da det ikke ligger i tilknytning til et hensettingsanlegg.
4

Bodø og Flåm har kun korte plasser på verkstedspor. Disse er likevel tatt med som kapasitet fordi det er
materiell med kort lengde som har behov for hensetting på disse stedene.
5
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3.3

Andre spor

I hensettingsmodellen for R2021 er det akseptert at andre spor enn dedikerte hensettingsspor med
lengde minimum 110m (f.eks. togspor, servicespor, midlertidige hensettingsspor, hensettingsspor
kortere enn 110m) ved behov kan benyttes til hensetting6 på enkelte stasjoner i henhold til dagens
praksis. Disse stasjonene er vist i tabell 3-2 og detaljert beskrevet i tabell 3-3. Målet er å redusere
bruken av andre spor på kort sikt og unngå bruken på lengre sikt. Dette er vurdert i kapittel 6.
På kartene på de neste sidene er det nå satt inn tall som viser tilgjengelig hensettingskapasitet.

Tabell 3-2: Oversikt over hensettingskapasitet stasjoner

3.4

Tilgang på fasiliteter

Tilgang på klargjørings- og vedlikeholdsfasiliteter har stor betydning for hvorvidt hensettingsspor blir
benyttet til hensetting i praksis. Dette er likevel ikke tatt hensyn til i hensettingsmodellen på grunn
av mangelfull informasjon om fasiliteter i Network statement. I modellen antas det at oppgitte
hensettingsplasser, med unntak av plasser i andre spor, har tilgang til nødvendige fasiliteter.
3.5

Tilgjengelighet ved byggearbeider

Utbyggingsprosjekter og vedlikeholdsarbeider kan redusere hensettingskapasiteten i perioder
sammenlignet med situasjonen beskrevet i dette kapittelet. Dette tas ikke hensyn til ved
utarbeidelse av hensettingsmodellen, men forutsettes løst av Bane NOR gjennom den årlige
operative planleggingen og utbyggingsprosjektene.
Når det gjelder midlertidige løsninger som erstatter bortfall av hensettingskapasitet i byggeperioder
må det påregnes ytterligere ulemper og driftskostnader for togoperatørene, enn det som er vurdert i
dette dokumentet. Jernbanedirektoratet forutsetter at Bane NOR sikrer tilstrekkelig involvering av
togoperatørene i denne prosessen for å finne løsninger som gir minst mulig konsekvenser for
driftskostnadene og ulemper for togtrafikken/kundene.

6

Det skilles i denne rapporten ikke mellom hensetting og igjensetting, slik disse begrepene er definert i
Trafikkregler for jernbanenettet (TJN). Her brukes begrepet hensetting om all parkering av togmateriell ved
enden av driftsdøgnet.
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3.6

Hensettingskapasitet - Østlandet

Figur 3-1 Hensettingskapasitet Østlandet
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3.7

Hensettingskapasitet – Resten av landet

Figur 3-2 Hensettingskapasitet - resten av landet
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3.8

Detaljert beskrivelse av hensettingskapasitet

Network statement, utarbeidet av Bane NOR, angir tilgjengelige spor og sporlengder tilgjengelig for
hensetting. Informasjonen i Network statement er til dels mangelfull, og i tabell 3-3 gjøres det rede
for den hensettingskapasiteten som legges til grunn for hver stasjon, og eventuelt hvorfor denne
avviker fra informasjonen som ligger i Network statement pr. 22.01.19. Stasjoner hvor verkstedspor
og andre spor anses som tilgjengelig kapasitet for hensetting beskrives også i detalj.
I henhold til tabell 3-3 forutsettes det at det finnes tilgjengelig hensettingskapasitet på 407 plasser,
hvorav 280 plasser er på Østlandet. Av disse er 19 plasser i verksteder og 52 plasser i andre spor.
Til sammen er dette 1 plass færre enn det som er oppgitt i Network statement.
Tabell 3-3: Hensettingskapasitet på aktuelle stasjoner

ØSTLANDET VEST
Lodalen/Haven/Loenga
Network statement oppgir at det 43plasser tilgjengelig for hensetting i Lodalen og oversikten
er markert med "under utarbeidelse". Det legges her til grunn 37 hensettingsplasser som
tilgjengelige i Lodalen driftsbanegård. Disse fordeles slik:
Spor 2 – 2 plasser
Spor 3 – 2 plasser
Spor 4 – 2 plasser
Spor 5 – 2 plasser
Spor 6 – 2 plasser
Spor 7 – 2 passer
Spor 8 – 2 plasser
Spor 9 – 2 plasser
Spor 10 – 2 plasser
Spor 11 – 3 plasser
Spor 12 – 3 plasser
Spor 13 – 1 plass (utenfor vognhallen)
Spor 17 – 2 plasser
Spor 18 – 2 plasser
Spor 19 – 1 plass (lang plass, 191m)
Spor 20 – 1 plass (lang plass, 197m)
Spor 25 – 1 plass
Spor 30 – 1 plass
Spor 31 – 1 plass (lang plass, 174m)
Spor 32 – 1 plass (lang plass, 203m)
Spor K1 – 1 plass (lang plass, 228m)
Spor K2 – 1 plass (lang plass, 228m)
I tillegg er det til sammen 16 plasser i verkstedspor (4 i toghallen og 12 i vognhallen),
halvparten av disse, 8 plasser, legges til grunn som mulig hensettingskapasitet.
Network statement oppgir 4 plasser for hensetting tilgjengelig i Haven og oversikten er
markert med "under utarbeidelse". Det legger her til grunn 4 hensettingsplasser, fordelt slik:
Spor HA1 – 1 plass
Spor HA2 – 1 plass
Spor HA3 – 1 plass
Spor HA4 – 1 plass
Network statement oppgir 4 plasser for hensetting tilgjengelig i Loenga og oversikten er
markert med "under utarbeidelse". Det legges her til grunn 4 hensettingsplasser, fordelt slik:
Spor K5 – 3 plasser
Spor K6 – 1 plass
Til sammen blir antall hensettingsplasser i Lodalen (37), Lodalen verksted (8), Haven (4) og
Loenga (4) 53 hensettingsplasser.
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Filipstad:
Network statement oppgir at det er 31 hensettingsplasser tilgjengelig på stasjonen.
Det er vurdert at det er flere spor som kan benyttes og det legges her til grunn 37
hensettingsplasser. Disse fordeles slik:
Spor 1 – 7 plasser
Spor 2 – 6 plasser
Spor 3 – 4 plasser (lengde 439m, antar likevel 4 ganger 110m kapasitet)
Spor 4 – 2 plasser
Spor 5 – 2 plasser
Spor 6 – 2 plasser
Spor 7 – 1 plass
Spor 8 – 2 plasser
Spor 9 – 2 plasser
Spor 10 – 1 plass
Spor 11 – 1 plass
Spor 12 – 1 plass
Spor 14 – 1 plass (mangler i NS, hensetting på spor utenfor verksted)
Spor 15 – 1 plass (mangler i NS, hensetting på spor utenfor verksted)
Spor 16 – 1 plass (mangler i NS, hensetting på spor utenfor verksted)
Spor 17 – 1 plass (mangler i NS, hensetting på spor utenfor verksted)
Spor 19 – 1 plass (mangler i NS, hensetting på spor utenfor verksted)
Spor 18 er ikke medtatt, for å gi tilgang til verkstedspor 17, 18 og 19.
Verkstedsspor regnes ikke med på grunn av kort sporlengde.
Skøyen (Bestum):
8 plasser i henhold til Network statement. Det er en teoretisk mulighet for å benytte Bestum
til natthensetting, men dette gjøres ikke i dag, antakelig på grunn av at det ikke er tilrettelagt
for klargjøringstjenester (ingen avskjerming mot trafikkerte togspor på begge sider). I
rapporten har vi valgt å vise disse plassene som mulige hensettingsplasser og samlet disse
under stasjonsnavnet "Skøyen".
8 plasser på Skøyen anses som plasser på andre spor.
Hensetting på Skøyen foreslås ikke som løsning i R2021, da Filipstad har tilstrekkelig
kapasitet, og er bedre tilrettelagt for klargjøringstjenester.
Høvik
Network statement opplyser at det er 3 spor med lengde på 219m, tilsvarer 6 plasser.
Det legges her til grunn en kapasitet på 6 hensettingsplasser. Høvik brukes i dag som
vendestasjon og til hensetting på dagtid, men det er vurdert at det kan benyttes til
natthensetting. Det er gjerde mellom togspor og hensettingsspor og stasjonen har
togvarmeposter.
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Drammen:
Network statement oppgir at det er 24 hensettingsplasser i Drammen, med 11 på
Skamarken, 7 på Sundhaugen og 6 på Sundland verkstedsområde (oversikt er under
utarbeidelse). Drammen stasjon og Sundland skiftestasjon mangler i NS.
Det legges til grunn følgende kapasitet:
Drammen stasjon har 6 hensettingsplasser ved plattform i togspor 2, 3 og 5, som i dag
brukes til natthensetting av Flytog. Disse er å anse som andre spor.
Skamarken har 10 hensettingsplasser på følgende spor:
Spor 22 – 1 plass
Spor 24 – 1 plass
Spor 26 – 1 plass
Spor 27 – 1 plass
Spor 30 – 2 plasser
Spor 31 – 2 plasser
Spor 32 – 2 plasser
(Spor 20 er vendespor og skal ikke brukes til hensetting)
Sundhaugen har 7 plasser på følgende spor:
Spor 42 – 2 plasser
Spor 43 – 1 plass
Spor 45 – 2 plasser (sperrer spor 46 når begge er i bruk, en plass er derfor å anse som plass
på andre spor)
Spor 46 – 2 plasser
Sundland verkstedsområde har 8 hensettingsplasser utenfor verkstedet på følgende spor:
Spor i7 – 2 plasser
Spor i8 – 2 plasser
Spor i9 – 2 plasser
Spor i10 – 2 plasser
Sundland skiftestasjon har 8 hensettingsplasser på følgende spor:
Spor 23 – 4 plasser
Spor 24 – 4 plasser (servicespor, kan vurderes til hensetting, anses som plasser på andre
spor)
Sundland har også 10 plasser i verkstedspor (bygg J, N og I), og halvparten av disse, 5
plasser, inkluderes som mulig hensettingskapasitet.
Til sammen gir dette: Drammen stasjon (6), Skamarken (10), Sundhaugen (7), Sundland
verkstedsområde (8), Sundland skiftestasjon (8) og verkstedspor Sundland (5): 44
hensettingsplasser. Av disse plassene er 11 plasser på andre spor og 5 plasser på
verkstedspor.
Kongsberg:
8 hensettingsplasser i henhold til Network statement, av disse mangler 3 plasser KLanlegg/togvarmepost. Det legges derfor til grunn 5 hensettingsplasser i spor 8, 9, 10, 11, og
15.
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Skien / Borgestad:
Network statement oppgir at det er 15 hensettingsplasser i Skien og 10 hensettingsplasser i
Borgestad (kun 8 med KL-anlegg). Oversikten for Borgestad er markert med "under
utarbeidelse". Borgestad har i dag ikke noen fasiliteter for renhold /klargjøring.
Det vurdert at tilgjengelig kapasitet er større enn dette, og følgende kapasitet legges til
grunn:
Skien:
Spor 1 – 2 plasser (togspor, kan brukes for hensetting, brukes til hensetting i dag)
Spor 3 – 3 plasser (togspor, kan brukes for hensetting, brukes til hensetting i dag)
Spor 4 – 3 plasser
Spor 5 – 3 plasser
Spor 6 – 3 plasser (servicespor, kan brukes til hensetting)
Spor 9 – 1 plass (105m langt, kan kun brukes av kort nok materiell)
Spor 10 – 2 plasser (driftsbanegård)
Spor 11 – 2 plasser (driftsbanegård)
Spor 12 – 2 plasser (driftsbanegård)
Skien har også 4 plasser i verkstedspor, og halvparten av disse, 2 plasser, inkluderes som
mulig hensettingskapasitet.
Borgestad:
Spor 4: 2 plasser
Spor 5: 2 plasser
Spor 7: 4 plasser (togspor, kan brukes til hensetting)
Til sammen for Skien (21+2) og Borgestad (8) gir dette 31 hensettingsplasser. Av disse er 13
plasser på andre spor, og 2 plasser på verkstedspor.
Skien/Borgestad kan ikke uten videre ses under ett. Dette på grunn av at kjøring mellom
Skien og Borgestad krever en godkjent rute fra Bane NOR slik at fleksibiliteten i forhold til
tilgang til materiell for med vedlikehold reduseres. Videre har Borgestad ingen fasiliteter for
renhold/klargjøring. Det er likevel i denne rapporten valgt å vise Skien/Borgestad som et
område for hensetting, hvor det er et antall spor tilgjengelig for hensetting. Fordelingen og
den praktiske fordeling/rotasjon av materiell på de tilgjengelige plassene er ikke vurdert i
denne fasen/rapporten.
Det finnes midler for 2019 til bygging av 14 plasser på Skien hensetting. Prosjektet er p.t.
stoppet i faseovergang detaljplan til utbygging. Alternativer til 14 nye plasser på Skien er en
mindre utbygging ved siden av dagens driftsbanegård med 4-6 plasser og ikke 14 plasser a
110m.
Notodden:
Stasjonen ligger ikke inne i Network statement med hensettingsplasser, men det er vurdert
at følgende spor kan brukes til hensetting:
Spor 3A – 2 plasser
Spor 4 – 2 plasser
Spor 6 – 1 plass
Spor 7 – 1 plass
Til sammen gir dette 6 hensettingsplasser.
ØSTLANDET NORDØST
Lillestrøm:
13 plasser i henhold til Network statement på spor 20-25. Her legges samme kapasitet til
grunn, 13 hensettingsplasser.
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Kongsvinger:
7 plasser i henhold til Network statement, men to av disse har ikke KL-anlegg, så her
medregnes kun 5. I tillegg vil 2 midlertidige plasser være tilgjengelige i løpet av 2019. Det
legges derfor til grunn 7 hensettingsplasser i R2021, av disse er 2 plasser på andre spor.
Eidsvoll:
10 plasser i henhold til Network statement. Av disse er 2 plasser i spor 20 som er
servicespor med togvaskemaskin. Det legges til grunn at også dette sporet kan brukes til
hensetting. Her legges samme kapasitet til grunn, 10 hensettingsplasser. Av disse er 2
plasser på andre spor.
Spor nr. 40 er et vendespor og kan ikke benyttes til natthensetting pga. at sporet ligger med
for liten avstand til trafikkert spor som gjør at det ikke kan fortas pålagt visitasjon av
materiellet før driftsstart.
Hamar
30 plasser i henhold til Network statement. Av disse er 7 plasser uten KL-anlegg. Av de
resterende 23 plassene er 10 plasser i dårlig stand (spor 25-36), det legges derfor til grunn
14 hensettingsplasser, på følgende spor:
Spor 22 – 2 plasser
Spor 23 – 2 plasser
Spor 24 – 2 plasser
Spor 42 – 6 plasser
Spor 44 – 1 plass
Spor 60 – 1 plass
I Network Statement Hamar hensetting er spor som benyttes til hensetting av museums-,
gods-, forsvars- og driftsmateriell listet opp som hensettingsplasser på Hamar. Dersom det i
ettertid viser seg at de 14 plassene er del av denne bruken, er den reelle
hensettingskapasiteten lavere. Det er ikke sett på muligheter for alternativ plassering av
dette materiellet.
Lillehammer
5 plasser i henhold til Network statement, hensetting i spor 5 og 8 mangler i oversikten. Det
legges til grunn at disse sporene kan brukes til hensetting. Kapasiteten vurderes som følger:
Spor 3 – 2 plasser (togspor, kan brukes til hensetting)
Spor 4 – 2 plasser (ikke middel mot spor 5 i begge ender, derfor regnes 1 av plassene som
plass i annet spor)
Spor 5 – 1 plass
Spor 6 – 1 plass
Spor 7 – 1 plass
Spor 8 – 1 plass
Til sammen 8 hensettingsplasser, av disse er 3 plasser på andre spor.
ØSTFOLDBANEN
Moss:
3 hensettingsplasser i henhold til Network statement, med 2 plasser i spor 4 og 1 plass i
spor 6.
Faktisk hensettingslengde i spor 6 er tilstrekkelig for 2 plasser.
Til sammen gir dette 4 hensettingsplasser.
Ski
8 hensettingsplasser i henhold til Network statement i spor 11-14. Her legges samme
kapasitet til grunn, 8 hensettingsplasser.
Mysen
3 hensettingsplasser i henhold til Network statement, med 2 plasser i spor 2 og 1 plass i
spor 4. Spor 4 er feilaktig benevnt spor 5 i Network statement. Her legges samme kapasitet
til grunn, 3 hensettingsplasser.
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Sarpsborg
7 hensettingsplasser i henhold til Network statement, i spor 4 og spor BG 1-5. Samtlige av
disse plassene har ikke KL, de regnes derfor ikke med som mulig hensettingskapasitet.
Halden
19 hensettingsplasser i henhold til Network statement, av disse er 17 med KL-anlegg. Da
tilstanden til spor 6, 7 8 og 23 er usikker legges det her kun til grunn hensettingsplasser i
nytt hensettingsanlegg, spor 31-36. Til sammen gir disse sporene 12 hensettingsplasser.
GJØVIKBANEN
Gjøvik
I Network statement er stasjonen markert med "under utarbeidelse", med en kapasitet på 2
plasser. I henhold til avtale med Bane NOR (K03-5v2 EM04) skal det legges til rette for 4
midlertidige plasser (togspor). Det legges derfor til grunn 4 hensettingsplasser, hvor samtlige
er på andre spor.
Jaren
Ingen hensettingsplasser i henhold til Network statement. Spor 2 og 3 benyttes til hensetting
i dag. Nytt anlegg for hensetting er under planlegging. Det forutsettes at dette er ferdigstilt
innen R2021, og vil ha 6 hensettingsplasser.
Hakadal
Ingen hensettingsplasser i henhold til Network statement. Det er vurdert at spor 3 kan
brukes til hensetting, og har 1 hensettingsplass.
TRØNDELAG/NORDLANDSBANEN
Dombås
7 hensettingsplasser i henhold til Network statement. Her legges samme kapasitet til grunn,
7 hensettingsplasser.
Åndalsnes
29 hensettingsplasser i henhold til Network statement. Det er vurdert at tilgjengelig
kapasitet er lavere enn dette, følgende legges til grunn: Til sammen 12 hensettingsplasser,
fordelt på spor 3, 4, 6, 9, 10, 12, 13 og 17.
Røros
5 hensettingsplasser i henhold til Network statement. Her legges samme kapasitet til grunn,
5 hensettingsplasser.
Støren
6 hensettingsplasser i henhold til Network statement, hvorav 3 er uten KL-anlegg, benyttes
til museumsmateriell og gule maskiner. Etter en vurdering av sporbruken legges det her
følgende kapasitet til grunn:
Spor 4 – 1 plass (togspor, kan brukes til hensetting)
Spor 5 – 2 plasser
Spor 6 er beredskapsterminal og uten KL og togvarmepost, regnes derfor ikke med som
mulig kapasitet.
Til sammen 3 hensettingsplasser, hvorav 1 plass i andre spor.
Melhus
1 hensettingsplass i henhold til Network statement. Denne er uten KL-anlegg, og uten
togvarmepost. Denne plassen regnes derfor ikke med som mulig hensettingskapasitet.
Trondheim / Marienborg
Dette er endestasjon for både dieselmateriell som går på Trønderbanen og Nordlandsbanen,
og for elektrisk materiell som går på Dovrebanen. Det må derfor skilles mellom
hensettingsplasser med og uten KL-anlegg.
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I henhold til Network statement har Trondheim 13 hensettingsplasser på 110m, hvorav 6 er
med KL-anlegg. I tillegg 10 plasser under 110m som kan brukes av kortere materiell.
Marienborg (markert "under utarbeidelse") har 9 hensettingsplasser på 110m, hvorav 2 er
med KL-anlegg. I tillegg 4 plasser under 110m som kan brukes av kortere materiell.
Det er her vurdert en noe annerledes tilgjengelig kapasitet, som beskrives som følger:
Trondheim:
Spor 11 – 2 plasser (uten KL-anlegg, 299m)
Spor 12 – 2 plasser (uten KL-anlegg, 299m)
Spor 13 – 2 plasser (uten KL-anlegg, 316m)
Spor 23 – 1 plass (uten KL-anlegg)
Spor 26 – 3 plasser (med KL-anlegg. Delt av planovergang, 2 + 1 plasser)
Marienborg:
Spor 1 Nyvegsspor – 1 plass (med KL-anlegg)
Spor 1 Vanntårnspor – 1 plass (med KL-anlegg)
Spor 2 Løftespor – 1 plass (uten KL-anlegg)
Spor 3 Løftespor – 1 plass (uten KL-anlegg)
Spor 5 Løftespor – 1 plass (uten KL-anlegg)
Spor 6 Løftespor – 1 plass (uten KL-anlegg)
Spor 18 – 1 plass (uten KL-anlegg)
Verkstedspor på Marienborg er for kortere enn 110m, og regnes derfor ikke med som mulig
hensettingskapasitet.
Dette gir til sammen 17 hensettingsplasser, hvorav 5 er med KL-anlegg.
Stjørdal
2 hensettingsplasser i henhold til Network statement. Her legges samme kapasitet til grunn,
2 hensettingsplasser.
Steinkjer
5 hensettingsplasser i henhold til Network statement (spor 3, 4 og 5). Det er gjort en
vurdering av tilgjengelig kapasitet, som gir samme resultat, men i andre spor. Følgende
legges til grunn:
Spor 3 – 2 plasser
Spor 6 – 2 plasser (sporet er 258m totalt. I dag hensettes 4 stk type 92 på spor 6
(4x49,45=198m) Togvarmeposter til alle 4)
Spor 4 og 5 tilhører beredskapsterminal og har ikke KL eller togvarmepost, og regnes derfor
ikke med som mulig hensettingskapasitet.
Til sammen gir dette 4 hensettingsplasser.
Mosjøen
5 plasser i henhold til Network statement, i tillegg til 4 korte plasser (50-100m). Kapasiteten
vurderes til 5 hensettingsplasser i spor 5, 6 og 11, av disse er 1 kort plass (88m) i spor 6
som har togvarmepost.
Mo i Rana
9 hensettingsplasser i henhold til Network statement. Kapasiteten vurderes som noe lavere,
det legges følgende til grunn:
Spor 3 – 2 plasser (togspor, kan brukes til hensetting)
Spor 14 – 1 plass (2 togvarmeposter)
Spor 16 – 2 plasser
Til sammen 5 hensettingsplasser, av disse er 2 plasser på andre spor.
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Rognan
2 hensettingsplasser i henhold til Network statement. Her legges samme kapasitet til grunn,
2 hensettingsplasser.
Bodø
6 hensettingsplasser i henhold til Network statement. Det er vurdert at tilgjengelig kapasitet
er mindre enn dette, da mange av sporene benyttes til øvrige formål. Følgende legges til
grunn:
Spor 14 – 2 plasser (270m)
Det er 3 korte plasser på verkstedspor (hhv 83 45 og 45 meter), halvparten av disse, rundet
ned til 1 plass, kan regnes som mulig kapasitet for kort materiell.
Til sammen3 hensettingsplasser, inkludert 1 plass på andre spor
Narvik
6 hensettingsplasser i henhold til Network statement. Her legges samme kapasitet til grunn,
med følgende kapasitet:
Spor 1 – 2 plasser (240m)
Spor 2 – 2 plasser (240m)
Spor 3 – 2 plasser (280m)
Til sammen 6 hensettingsplasser.
SØRLANSBANEN
Stavanger/Kvaleberg/Paradis
Hensetting i Stavanger, Kvaleberg og Paradis ses under ett. Stavanger/Kvaleberg og Paradis
har henholdsvis 0 og 8 hensettingsplasser i henhold til Network statement.
Reell kapasitet vurderes likevel å være større enn dette, og følgende kapasitet legges til
grunn:
Stavanger:
Spor 1 – 1 plass
Spor 2 – 1 plass
Spor 3 – 1 plass
Spor 4 – 2 plasser
Kvaleberg:
Verkstedspor med 2 plasser og 1 servicespor med 2 plasser. Av disse regnes halvparten, 2
plasser, som mulig hensettingskapasitet.
Paradis:
Spor 21 – 2 plasser (264m)
Spor 22 – 2 plasser (318m)
Spor 25 – 2 plasser (229m)
Spor 26 – 2 plasser (240m)
Til sammen legges 15 hensettingsplasser til grunn som tilgjengelig kapasitet.
Skeiane
4 hensettingsplasser i henhold til Network statement. I beskrivelsen av stasjonen ligger spor
11 inne som hensettingsspor, men har ingen informasjon om sporlengde. Det er vurdert at
dette sporet er langt nok til 2 hensettingsplasser, av den grunn legges det til grunn 6
hensettingsplasser på stasjonen.
Egersund
8 hensettingsplasser i henhold til Network statement, hvorav 3 er med KL-anlegg (spor 8, 9
og 15). Her vurderes kapasiteten som følger:
Spor 8 – 2 plasser
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Spor 9 – 2 plasser
Spor 15 – 1 plass
Det legges derfor til grunn 5 hensettingsplasser.
Kristiansand
5 hensettingsplasser i henhold til Network statement. 1 plass (spor 7) har merknad "ikke
egnet for hensetting av persontog". Det legges derfor til grunn 4 hensettingsplasser.
Arendal
Ingen hensettingsplasser i henhold til Network statement. I samråd med oppdragsgiver
vurderes det at spor 1 og 3 kan brukes til hensetting. Det legges derfor til grunn 2
hensettingsplasser.
BERGENSBANEN
Bergen
10 hensettingsplasser i henhold til Network statement, hvorav 4 plasser uten KL-anlegg. Det
er det gjort en nærmere vurdering av kapasiteten, og følgende legges til grunn:
Spor 5 – 1 plass (177m, opptil 6 vogner)
Spor 22 – 1 plass (130m)
Spor 28 – 1 kort plass (kun 101m)
Spor 31 – 1 plass (129m)
Spor 32 – 1 plass (138m)
Spor 33 – 2 plasser (250m)
Spor 34 – 2 plasser (uten KL-anlegg, med togvarmepost, 250m)
Spor 29 og 30 er for korte til å regnes som hensettingsplasser (67 og 55m), men kan brukes
til hensetting av lok.
Det legges derfor til grunn 9 hensettingsplasser. I utarbeidelse av hensettingsmodell tas det
hensyn til 1 kort plass, og 2 plasser uten KL.
Voss
5 hensettingsplasser i henhold til Network statement, pluss 1 kort plass (spor 21, 101m). I
samråd med oppdragsgiver legges følgende kapasitet til grunn:
Spor 7 – 1 plass
Spor 20 – 2 plasser
Spor 21 – 1 kort plass (kun 101m)
Spor 22 – 1 kort plass (angitt 76 meter i Banedata, men ser ut til å være noe lenger)
Spor 23 – 1 plass
Det legges derfor til grunn 6 hensettingsplasser, hvor 2 av plassene er kortere enn 110m og
kun kan brukes av kort nok materiell.
Myrdal
0 plasser i henhold til Network statement. Myrdal har spor som benyttes til drift- og
vedlikeholdsmaskiner, men ingen av disse er vurdert som egne verkstedspor og disse inngår
ikke som tilgjengelig hensettingskapasitet.
Flåm
3 plasser i henhold til Network statement. Det legger her følgende kapasitet til grunn:
Spor 1 – 1 plass (186m)
Spor 2 – 1 plass (118m)
Spor 3 er kun 29m, for kort til å regnes som en plass, men kan brukes til hensetting av lok.
Spor 4 og 5 er togspor til plattform, og har togvarmeposter.
Det er 2 verkstedspor med lenger på 115 og 81m. Halvparten av disse gir 1 kort plass som
kan brukes til reserve.
Det legges derfor til grunn 3 hensettingsplasser, med 1 plass i andre spor.
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4 Hensettingsbehov R2021
Driftspausebasert hensetting (eksklusiv reserve)
Hensettingsbehovet er hentet fra rapporten "behov, mål og krav" (201800929-007).
For å komme frem til hensettingsbehovet for den enkelte linje er det tatt utgangspunkt i teoretisk
beregnet hensettingsbehov. Teoretisk hensettingsbehov er antall hensettingsplasser beregnet på
grunnlag av materiellturnering for planlagt togtilbud og informasjon om toglengder på de ulike
pendlene. Behovet er lokalisert ved den ene eller begge endene av toglinjene. Fordelingen av antall
togsett mellom de ulike pendelendene gjøres etter bestemte forutsetninger 7, med utgangspunkt i
optimal materiellutnyttelse (tatt hensyn til passasjerstrømmer) og minimal tomtogkjøring.
Behovet for hensettingsplasser hensyntar ikke faktisk tilgjengelig hensettingskapasitet. Løsningen
som presenteres i hensettingsmodellen vil dermed avvike fra det teoretiske hensettingsbehovet som
et resultat av manglende samsvar mellom teoretisk behov og faktisk hensettingskapasitet.
Hensettingsbehovene over dekker kun kjøretøyene som i høysesong er rutelagt. I tillegg kreves det
hensettingsplasser for kjøretøy som omtales som reserver.

Hensetting av reservemateriell
Det er behov for en kapasitet på 41 plasser8 for reservemateriell (25 på Østlandet og 16 i resten av
Norge). Det er togoperatørens driftsreserve fordelt til hver toglinje i forhold til linjenes andel av flåten
av den aktuelle kjøretøytypen. Av disse er 16 plasser direkte knyttet til følgende verksteder:
Sundland (3), Lodalen (3), Skien (1), Kvaleberg (2), Marienborg (4) og Bodø (1). Resterende plasser
fordeles mellom hensettingsanlegg og verkstedsspor (maks 50 % av sporkapasitet) i endepunkter
for toglinjer.
Behov for plasser på Grorud verksted for ombygging/oppgradering, plasser for kjøretøy til avhending
og plasser for mottak av nye togsett er ikke inkludert i denne oversikten.
Den grafiske presentasjonen (kapittel 4.1 og 4.2) viser behovet på de enkelte stasjonene, med
tilknytning til linjene i den respektive sirkel. Sirklene inkluderer behov for reservemateriell. Enkelte
linjer kan ha et reservebehov knyttet til et verksted hvor linjen ikke trafikkeres. For disse vises
behovet i en sirkel på stasjonen med beskrivende tekst. Reservebehov som ikke er tilknyttet en
bestemt linje markeres med teksten "reserve". Summen av hensettingsbehovet for stasjonen er lik
summen av antall sett i hver sirkel.
Totalt er det behov for 307 hensettingsplasser, 217 av disse er på Østlandet.
Det opereres med standard toglengder på 110 meter i rapporten som standard lengde for et togsett.
Denne lengen vil avvike for både en del lokaltoglinjer (kortere enn 110m) og for fjerntoglinjer som
betjenes av lokomotiv og vogner. Konsekvens for den enkelte linje er vist i tabell 4-1.

Se vedlegg 1 til høringsutkast Rapport behov, mål og krav rapporten (2101800929 – 7) for
ytterligere beskrivelse og informasjon om det teoretiske hensettingsbehovet
7

Se vedlegg 2 til høringsutkast Rapport behov, mål og krav (2101800929 – 7) Hensettingsbehov
for reservekjøretøy
8
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Tabell 4-1: Type materiell fordelt på linjer

Linje

Materiell

Antall i
turnering

Antall i
reserve

L1
L2

Type 72
Type 69

20
22

2
6

R12
R13
R14
R21
R22
RE10
RE11

Type 75
Type 75
Type 75
Type 75
Type 75
Type 74
Type 70
Type 74
Type 74
Type 75
Type 71
Type 78
Type 69

12
16
9
10
7
16
7
18
13
8
13
7
2

1
1
1
1
0
1
3
1
1
1
3
1
1

Type 69
Type 72
Type 92
Type 75
Type 93
Type 93
Type 92
Type 93
El18
B3

2
11
8
8
3
2
3
3
4
14

0
1
1
0
1
1
1
1
1
1

RD53
RE72
FJ61

Type 69
Type 92
Type 73
El18
B5/
WLAB2

2
1
4
2
14

1
0
1
1
0

FJ30

Rc6
SJ vogn
El18
B7/
WLAB2
B5
Type 73
El 18
B7/
WLAB2

1
6
6
41

0
0
1
7

9
7
2
7

2
1
1
1

Type 93
Di4
B5/
WLAB2

3
3
15

0
1
0

RE20
R3/RE30
Flytoget
RD52
L43
L59
R26
R45
R71
RD22
RD25
RD42

FJ41

FJ50

FJ71

Lengde
(m)

Konsekvens forhold til dimensjonerende
toglengde

Østlandet
86
Trenger kun 90m sporlengde for hensetting.
78
Kjører i faste dobbeltsett med lengde 156m Et
dobbeltsett trenger 160m sporlengde for
hensetting.
106
Ingen
106
Ingen
106
Ingen
106
Ingen
106
Ingen
106
Ingen
107
Ingen
106
Ingen
106
Ingen
106
Ingen
108
Ingen
103
Ingen
78
Trenger kun 80m sporlengde for hensetting
Resten av landet
78
Trenger kun 80m sporlengde for hensetting
86
Trenger kun 90m sporlengde for hensetting
49
Trenger kun 50m sporlengde for hensetting
106
Ingen
38
Trenger kun 40m sporlengde for hensetting
38
Trenger kun 40m sporlengde for hensetting
49
Trenger kun 50m sporlengde for hensetting
38
Trenger kun 40m sporlengde for hensetting
19
Linjen betjenes av 2 togstammer bestående av 2
El18 + 6 B3, og en reserve bestående av 1 EL18
25
+ 1 B3. Behov for 2 plasser på 190m (Myrdal og
Flåm) og en plass på 50m (Flåm).
78
Trenger kun 80m sporlengde for hensetting
49
Trenger kun 50m sporlengde for hensetting
108
Ingen
19
2 togstammer bestående av 1 EL18 + 7 vogner,
og en reserve El18. Behov for to plasser på
25/27
200m (Oslo og Trondheim) og en plass på 20m
(Trondheim).
20
1 togstamme på 170m. Trenger 1 plass på
180m (Narvik).
25
19
6 togstammer bestående av 1 El18 + 5-8 vogner.
Reserve på 1 El18 + 2 vogner (Bergen) og 5
27
vogner (Oslo). Samlet behov på 8 plasser med
lengder fra 20 – 250 meter (Oslo og Bergen).
25
108
Ingen
19
2 togstammer bestående av 1 El18 + 7 vogner.
Reserve på 1 El18 + 1 B7. Behov for 2 plasser
27
på 200m (Oslo og Stavanger) og en plass på
50m (Stavanger).
38
Trenger kun 40m sporlengde for hensetting
21
3 togstammer bestående av 1 Di4 + 5 vogner.
Reserve på 1 Di4. 2 av togstammene er nattog 7
25/27
dager i uken og har ikke behov for
natthensetting. Behov for 1 plass på 150m
(Trondheim) og en plass på 25m (Marienborg).
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4.1

Hensettingsbehov – Østlandet

Figur 4-1 Hensettingsbehov - Østlandet
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4.2

Hensettingsbehov – Resten av landet

Figur 4-2 Hensettingsbehov - resten av landet
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5 Hensettingsmodell R2021
Hensettingsmodell R2021 er en mulig løsning for hvordan hensettingsbehovet kan fordeles utover
på tilgjengelige hensettingsplasser. Modellen som er vist er en av flere mulige løsninger for fordeling
av materiell. Ved utvikling av forslaget for hvordan tog kan hensettes, er det tatt hensyn til en rekke
faktorer som påvirker de ulike løsninger som foreslås i hensettingsmodellen. Modellen beskriver for
enkelte stasjoner løsningen og valgene som er gjort for å komme frem til en optimalisert modell for
hensetting.
Overordnet målsetning for hensettingsmodellen er å redegjøre for om det er behov for å øke
hensettingskapasitet i et kortsiktig perspektiv.
Metode
En av hovedmålsettingene er å redusere unødvendige driftskostnader (tomtogkjøring, vakthold ved
parkering i togspor), og at en reduserer dette til et minimum ut fra et samfunnsøkonomisk
perspektiv. Med dette så menes det at en må vurdere behovet for tomtog kjøringen som kan oppstå
i forhold til den aktuelle rutemodellen opp mot den innvesteringen/arealbehov mm som måtte ha
blitt gjennomført for å unngå tomtogkjøring. Det er også viktig å se utviklingen i et lengre
tidsperspektiv for å vurdere om behovet vil endre seg over tid og at en bør legge til rette for
hensettingsanlegg /spor andre steder enn der behovet er i dag. Investering i midlertidig infrastruktur
bør unngås.
Det er søkt løsninger for å unngå at det hensettes kun ett sett på en stasjon, da dette kan gi
uhensiktsmessige driftskonsekvenser. Det er ikke gjort noen nytte-/kostvurdering av drift- eller
vedlikeholdsaspekter for løsningen.
Ved utarbeidelse av den foreslåtte modellen har det vært vurdert ulike løsninger for hensetting av
materiell. I vurderingene er det lagt vekt på mulighetene for å samle togmateriell av samme type,
mulighet for drift og vedlikehold og hvordan anlegget på stasjonen utnyttes. Det er sett på
muligheter for å hensette i togspor på stasjonene der dette er vurdert som mer optimalt enn kjøring
av tomtog til et annet sted.
Det er ikke gjennomført konkrete trafikale vurderinger av de enkelte stasjoner/hensettingsområdene
for å avdekke den maksimale kapasitetsutnyttelsen, når flere ulike funksjoner er lokalisert på
samme området. Det legges til grunn at alle registrerte hensettingsplasser kan benyttes fullt ut,
bortsett fra på slike store anlegg. Dette gjelder Lodalen, Sundland og Filipstad. Disse anleggene har
flere sentrale funksjoner som gir behov for fleksibilitet, derfor er det i hensettingsmodellen lagt til
grunn en kapasitetsutnyttelse på ca. 90 %.

Presentasjon hensettingsmodell – R2021
Hensettingsmodellen for Norge er delt inn i to kart /modeller. En som viser hensetting på Østlandet
og en som viser resten av landet. For fjerntog er behovet vist i den modellen hvor behovet oppstår.
Figurene viser linjeoversikt og hensettingsbehov for hver linje. Sirklene viser hvor på linjene behovet
oppstår og tallet i sirkelen viser antall plasser det er behov for. For noen stasjoner er det behov for
reserveplasser. Disse er inkludert i behovet for linjen. Rektangler ved stasjonsnavn viser hvilke tog
som hensettes på stasjonen. Noen av togene hensettes som følge av behovet på stasjonen, mens
andre har blitt kjørt som tomtog fra en annen stasjon.
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5.1

Hensettingsmodell R2021 – Østlandet

Figur 5-1 Hensettingsmodell – Østlandet
Se vedlegg 1 for større utsnitt av hensettingsmodell.
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5.2

Beskrivelse av hensettingsmodell R2021 - Østlandet

5.2.1 Fordeling av tog på stasjoner i forhold til de ulike linjer.
Nedenfor følger en sammenfatning av linjemessige behov inkludert reservebehov og foreslått
løsning fordelt på stasjoner.
L1: Spikkestad/Asker – Lillestrøm:
Behov for 8 plasser i Spikkestad, ingen plasser, 8 tog kjøres til Filipstad
Behov for 5 plasser i Asker, ingen plasser, 5 tog kjøres til Filipstad
Behov for 9 plasser i Lillestrøm, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
L2: Stabekk/Oslo S – Kolbotn/Ski
Behov for 2 plasser i Kolbotn, ingen plasser, 2 tog kjøres til Filipstad som dobbeltsett
Behov for 20 plasser på Ski, 8 plasser tilgjengelig, 12 tog kjøres til Filipstad som 6 dobbeltsett
Behov for 4 plasser på Stabekk, ingen plasser, 4 tog kjøres til Filipstad som 2 dobbeltsett
Behov for 2 plasser for reserve på Sundland verksted, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
R12: Eidsvoll – Kongsberg
Behov for 9 plasser i Kongsberg, 5 plasser tilgjengelig, 4 tog kjøres til Drammen.
Behov for 4 plasser i Eidsvoll, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
R13 Drammen/Kongsberg – Dal
Behov for 4 plasser i Kongsberg, ingen plasser, 4 tog kjøres til Drammen
Behov for 5 plasser i Drammen, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
Behov for 8 plasser på Dal, ingen plasser tilgjengelig, 4 tog kjøres til Lillestrøm (fullt), 2 tog til Eidsvoll
(fullt) og 2 tog til Lodalen.
R14 Kongsvinger – Asker
Behov for 3 plasser i Asker, ingen plasser, 3 tog kjøres til Høvik
Behov for 6 plasser i Kongsvinger, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
Behov for 1 plass for reserve på Sundland verksted, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
R21 Moss – Stabekk
Behov for 1 plass i Stabekk, ingen plasser, 1 tog kjøres til Høvik
Behov for 10 plasser i Moss, 4 plasser tilgjengelig, 6 tog kjøres til Lodalen
R22 Skøyen/Oslo S – Mysen/Rakkestad
Behov for 1 plass på Skøyen, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen, men plasseres på Filipstad for å samle
hensetting i Skøyenområdet på ett sted.
Behov for 4 plasser på Mysen, 3 plasser tilgjengelig, 1 tog kjøres til Lodalen
Behov for 2 plasser på Rakkestad, ingen plasser tilgjengelig, 2 tog kjøres til Halden
RE10 Lillehammer – Drammen
Behov for 3 plasser i Drammen, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
Behov for 2 plasser i Hamar, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
Behov for 12 plasser i Lillehammer, 8 plasser tilgjengelig, 4 tog kjøres til Hamar
RE11 Eidsvoll – Skien
Behov for 4 i Eidsvoll, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
Behov for 25 plasser i Skien, inkludert 1 reserve på verksted Skien, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
inkludert plasser på Borgestad
RE20 Oslo S – Halden/Gøteborg
Behov for 3 plasser i Oslo, tilstrekkelig kapasitet i Lodalen
Behov for 10 plasser i Halden, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
Behov for 1 plass i Gøteborg, usikker tilgjengelighet, antar OK (kan kjøres til Halden)
R3/RE30 Gjøvik/Jaren/Hakadal – Oslo S
Behov for 3 plasser i Oslo, inkludert 1 reserve på verksted Lodalen, tilstrekkelig kapasitet i Lodalen
Behov for 1 plass i Hakadal, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
Behov for 2 plasser på Jaren, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
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Behov for 3 plasser i Gjøvik, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen9
Flytoget Drammen/Stabekk/Oslo S – Gardermoen
Behov for 19 plasser i Drammen, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen, men 7 tog kjøres til Lodalen 10.
Behov for 3 plasser på Stabekk, ingen plasser tilgjengelig, 3 tog kjøres til Lodalen.
Behov for 2 plasser i Oslo, inkludert 1 reserve på verksted Lodalen, tilstrekkelig kapasitet i Lodalen.
DR52 Notodden – Skien/Porsgrunn
Behov for 1 plass i Notodden, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
Behov for 1 Plass i Porsgrunn, ingen plasser tilgjengelig, 1 tog kjøres til Skien
Behov for 1 plass for reserve i Skien, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen

9

Ved innføring av timesfrekvens på Gjøvikbanen fra 2022 vil det være behov for 4 hensettingsplasser i Gjøvik.
Det vil være tilstrekkelig kapasitet på stasjonen til dette.
10

Flytoget har et behov for å hensette 12 togsett i Lodalen ved endt driftsdøgn for å sikre nødvendig
vedlikehold og klargjøring, samt sikre driftsstabilitet på strekningen Oslo – Gardermoen ved feil på linjen Oslo –
Drammen.

Hensettingsmodell Norge R2021

36

Hensettingsmodell R2021

5.2.2 Konsekvens av fordeling av hensettingskapasitet i forhold til hensettingsbehov
Hensettingsmodellen innebærer at det må kjøres tomtog der behovet for hensetting ikke samsvarer
med kapasiteten. Tabell 5-1 viser overskudd/underskudd hensettingsplasser på den enkelte
stasjon, og konsekvens i forhold til materielltyper som avviker fra standardlengden på 110m, samt
kjørte tomtogkilometer på grunn av manglende kapasitet på stasjonen.

8

Notodden

1

6

Skien/
Borgestad

26

31

Porsgrunn

1

0

8 togsett kjøres til Drammen
5

*

5

5

Overskudd hensettingskapasitet på 5
plasser

4

Overskudd hensettingskapasitet på 5
plasser før tomtog fra andre stasjoner,
overskudd på 4 plasser etter
tomtogkjøring

1

*

1 togsett kjøres til Skien

14

13

Km pr område

5

Konsekvens av hensettingsmodell
mht tomtogkjøring

Antall KM tomtogkjøring

underskudd

13

overskudd etter tomtogkjøring

Hensettingskapasitet

Kongsberg

Stasjon

overskudd før tomtogkjøring

Hensettingsbehov

Tabell 5-1 Oversikt hensetting og tomtogkjøring Østlandet

744

19

7 togsett kjøres til Lodalen på grunn av
operasjonelle behov (Flytoget). Etter
dette er det et overskudd på 21
plasser før tomtog fra andre stasjoner,
og et overskudd på 13 plasser etter
tomtogkjøring.

762

Drammen

30

44

Spikkestad

8

0

8

8 togsett kjøres til Filipstad

573

Asker

8

0

8

5 togsett kjøres til Filipstad, 3 togsett
kjøres til Høvik

301

Høvik

0

6

Stabekk

8

0

1 525

6

2

Overskudd på 6 plasser før tomtog fra
andre stasjoner, overskudd på 2
plasser etter tomtogkjøring
1 togsett kjøres til Høvik, 4 togsett
kjøres til Filipstad, 3 togsett kjøres til
Lodalen

8

Skøyen/
Bestum

1

8

7

8

1 togsett kjøres til Filipstad for
hensetting (for å samle hensetting på
ett sted), overskudd på 8 plasser etter
tomtogkjøring

Filipstad

0

37

37

5

Overskudd på 37 plasser før tomtog fra
andre stasjoner, overskudd på 5
plasser etter tomtogkjøring

126

5

1 005
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Lodalen/
Haven/
Loenga

20

53

33

14

Overskudd på 33 plasser før tomtog fra
andre stasjoner, overskudd på 14
plasser etter tomtogkjøring. 6
togstammer fra linje FJ41, FJ50 og
FJ61 vil ta opp kapasitet på lange
plasser (Spor 19, 20, 31, 32, K1, K2)

Lillestrøm

9

13

4

0

Overskudd på 4 plasser før tomtog fra
andre stasjoner, overskudd på 0
plasser etter tomtogkjøring

Dal

8

0

Eidsvoll

8

10

Hamar

3

14

Lillehammer

12

8

*

Kongsvinger

6

7

*

4 togsett kjøres til Lillestrøm, 2 togsett
kjøres til Lodalen, 2 togsett kjøres til
Eidsvoll

8

*

2

0

Overskudd på 2 plasser før tomtog fra
andre stasjoner, overskudd på 0
plasser etter tomtogkjøring

11

7

Overskudd på 11 plasser før tomtog fra
andre stasjoner, overskudd på 7
plasser etter tomtogkjøring

4

4 togsett kjøres til Hamar

555

463
1 018

1

1

Overskudd på 1 plass
0

Kolbotn

2

0

2

2 togsett kjøres til Filipstad som
dobbeltsett

Ski

20

8

12

12 togsett kjøres til Filipstad som 6
dobbeltsett

621

Moss

10

4

6

6 togsett kjøres til Lodalen

703

Sarpsborg

0

0

Halden

10

12

Mysen

4

3

1

1 togsett kjøres til Lodalen

124

Rakkestad

2

0

2

2 togsett kjøres til Halden

207

58

0
2

0

Overskudd på 2 plasser før tomtog fra
andre stasjoner, overskudd på 0
plasser etter tomtogkjøring

1 713
Hakadal

1

1

Jaren

2

6

Gjøvik

3

4

*

0

Overskudd på 0 plasser

4

4

Overskudd på 4 plasser

1

1

Overskudd på 1 plass
0

SUM 216 280

68

132

64

5 261

* Tilgjengelig kapasitet er inkludert plasser i togspor og andre spor som kan brukes til hensetting, se
kapittel 3.8.
Til tabellen bemerkes her at det er avvik mellom det teoretiske behovet for materiell i turnering og
mot det NSB Gjøvikbanen presenterer som faktisk materiell i turnering. Det vises til rapport behov,
mål og krav for en nærmere redegjørelse. Dersom man legger tallene fra NSB Gjøvikbanen til grunn
vil dette redusere overskuddet av hensettingsplasser på Gjøvikbanen, men behovet anses som
løsbart.
Samlet er det et overskudd på 64 plasser på Østlandet (inkludert 43 plasser i andre spor), men
fordelingen av plasser er ikke optimal, slik at det genereres til sammen over 5 000 kilometer
tomtogkjøring pr døgn i grunnrute for hensetting.
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De stasjoner som har underskudd på hensettingsplasser har alle behov for å kjøre tog ut fra sin
stasjon. Dette generer for 8 stasjoner en tomtogkjøring på over 300km (i tabell 5-1 farget rød). Disse
stasjonene er det derfor viktig å se på tiltak og i neste kapittel er det vurdert ulike kortsiktige tiltak
for å redusere tomtogkjøringen.
5.2.3 Tomtogkjøring som konsekvens av hensettingsmodellen
Figurene på neste side viser tomtogkjøring som følge av hensettingsmodellen. Sorte piler viser fra
hvilken stasjon toget går fra og ender på stasjonen med sort sirkel. Tallet inne i sirkelen viser
kilometer det tar å kjøre denne strekningen tur-retur, siden denne strekningen må tilbakelegges to
ganger. Tallet må ganges opp med antall tomtog fra stasjonen for å få total tomtogkilometer som vist
i tabell 5-1.
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Figur 5-2 Oversikt over tomtogkjøring - Østlandet
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5.3

Hensettingsmodell R2021 – resten av landet

På samme måte som for hensettingsmodellen for Østlandet, har modellen for resten av landet også
gjort en vurdering av optimaliseringsmuligheter for hensetting.

Figur 5-3 hensettingsmodell - resten av landet
Se vedlegg 2 for større utsnitt av hensettingsmodell.
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5.4

Beskrivelse av hensettingsmodell R2021 – Resten av landet

5.4.1 Fordeling av tog på stasjoner i forhold til de ulike linjer.
Nedenfor følger en sammenfatning av linjemessige behov inkludert reservebehov og foreslått
løsning fordelt på stasjoner.
L43: Arna – Bergen
Behov for 1 plass i Bergen, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
Behov for 1 plass i Arna, ingen plasser tilgjengelig, 1 tog kjøres til Bergen
L59: Stavanger/Sandnes – Nærbø/Egersund
Behov for 2 plasser i Stavanger, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
Behov for 2 plasser i Sandnes, plasseres på Skeiane
Behov for 4 plasser i Nærbø, ingen plasser tilgjengelige, 4 tog kjøres til Skeiane
Behov for 4 plasser i Egersund, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
R26: Lundamo/Melhus – Steinkjer11
Behov for 2 plasser i Lundamo, ingen plasser tilgjengelig, 2 tog kjøres til Støren
Behov for 1 plass i Melhus, ingen plasser tilgjengelig, 1 tog kjøres til Støren
Behov for 1 plass i Stjørdal, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
Behov for 4 plasser i Steinkjer, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
Behov for 1 plass for reserve på Marienborg verksted, tilstrekkelig kapasitet
R45: Bergen – Voss – Myrdal
Behov for 1 plass i Bergen, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
Behov for 6 plasser i Voss, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
Behov for 1 plass i Myrdal, ingen plasser tilgjengelig, kjøres til Bergen
R71 Bodø – Rognan
Behov for 2 plasser i Rognan, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
Behov for 2 plasser i Bodø, inkludert 1 plass for reserve, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
RD22: Åndalsnes – Dombås
Behov for 2 plasser i Åndalsnes, tilstrekkelig plass på stasjonen
Behov for 1 plass for reserve på Marienborg verksted, tilstrekkelig kapasitet
RD25: Trondheim – Røros – Hamar
Behov for 3 plasser i Trondheim, inkludert 1 plass for reserve på Marienborg verksted, tilstrekkelig
kapasitet på stasjonen
Behov for 4 plasser i Røros, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
Behov for 1 plass i Hamar, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
RD42: Myrdal – Flåm
Behov for 1 plass i Myrdal, ingen plasser tilgjengelig, 1 tog kjøres til Flåm
Behov for 2 plasser i Flåm, inkludert 1 plass for reserve, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
RD53: Arendal – Nelaug
Behov for 2 plasser i Arendal, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
Behov for 1 plass for reserve på Kvaleberg verksted, tilstrekkelig kapasitet
RE72: Storlien – Heimdal
Behov for 1 plass i Heimdal, ingen plasser tilgjengelig, 1 tog kjøres til Trondheim
FJ61: Trondheim – Oslo
Behov for 4 plasser i Oslo, inkludert 1 plass for reserve, tilstrekkelig kapasitet i Lodalen
Behov for 4 plasser i Trondheim, inkludert 1 plass for reserve, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
FJ30: Narvik – Kiruna/Stockholm
Behov for 1 plass i Narvik, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
FJ41: Bergen – Oslo

11

For linje R26 er behovene justert i forhold til teoretisk behov for halvpendel mellom sentrum og regionalt
omland. Dette er gjort for å dekke behov for morgenavganger mot Værnes og Steinkjer fra Trondheim.
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Behov for 4 plasser i Bergen, inkludert 1 plass for reserve, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
Behov for 4 plasser i Oslo, inkludert 1 plass for reserve, tilstrekkelig kapasitet i Lodalen
FJ50: Stavanger – Kristiansand – Oslo
Behov for 5 plasser i Stavanger, inkludert 1 plass for reserve på Kvaleberg verksted, tilstrekkelig
kapasitet på stasjonen
Behov for 3 plasser i Kristiansand, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
Behov for 3 plasser i Oslo, tilstrekkelig kapasitet i Lodalen
FJ71: Trondheim – Bodø12
Behov for 2 plasser i Trondheim, inkludert 1 plass for reserve på Marienborg verksted, tilstrekkelig
kapasitet på stasjonen
Behov for 1 plass i Mosjøen, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
Behov for 1 plass i Mo i Rana, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
Behov for 1 plass i Bodø, tilstrekkelig kapasitet på stasjonen
FJE104: Stockholm – Oslo
Behov for 1 plass i Oslo, tilstrekkelig kapasitet i Lodalen
5.4.2 Konsekvens av fordeling av hensettingskapasitet i forhold til hensettingsbehov
Forslaget til hensettingsmodellen innebærer at det må kjøres tomtog der behovet for hensetting ikke
samsvarer med kapasiteten. Tabell 5-2 viser overskudd/underskudd hensettingsplasser på den
enkelte stasjon, og konsekvens gitt i kjørte tomtogkilometer.

6

9

Arna

1

0

Voss

6

6

Myrdal

2

0

*

1

Overskudd på 4 plasser før tomtog fra andre
stasjoner, teoretisk overskudd på 2 plasser
etter tomtogkjøring. Overskuddet på 1 plass vil
i praksis bli brukt opp av langt
regiontogmateriell. Spor 5, 29, 30, 33 og 34
(5 plasser) har til sammen kapasitet til
behovet for linje FJ41 (4 togstammer med lok
og vogner).

1
*
2

19

1 togsett kjøres til Bergen
0

Km pr område

Konsekvens av hensettingsmodell mht
tomtogkjøring

Antall KM tomtogkjøring

overskudd før tomtogkjøring
3

overskudd etter tomtogkjøring

Bergen

underskudd

Hensettingskapasitet

Stasjon

Hensettingsbehov

Tabell 5-2 Oversikt hensetting og tomtogkjøring resten av landet

Behov og kapasitet er lik
1 togsett kjøres til Flåm for hensetting, 1
togsett kjøres til Bergen

311

12

FJ71 har 7 stk materiell i turnering, men kun behov for 5 hensettingsplasser på grunn av nattog som ikke har
behov for natthensetting.
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Flåm

2

3

*

1

0

Overskudd på 1 plass før tomtog fra andre
stasjoner, overskudd på 0 plasser etter
tomtogkjøring. Stasjonen har kapasitet på
hensettingsspor til materiellet, men det vil
kreve å dele opp togstammer for fordeling på
spor 1,2,3 og verksted. Hensetting i togspor 4
og 5 kan være mer hensiktsmessig,
infrastrukturforvalter må gjøres en operativ
vurdering av dette.
330

Stavanger

8

15

7

7

Overskudd på 7 plasser. FJ50 togstamme på
200m sammen med reserve på 50m antas å
ta opp 2 plasser til sammen.

Sandnes/ Skeiane

2

6

4

0

Overskudd på 4 plasser før tomtog fra andre
stasjoner, overskudd på 0 plasser etter
tomtogkjøring

Nærbø

4

0

Egersund

4

5

1

1

Overskudd på 1 plass

Kristiansand

3

4

1

1

Overskudd på 1 plass

Arendal

2

2

0

Behov og kapasitet er lik

4

4 togsett kjøres til Skeiane

178

178
Åndalsnes

2

12

10

10

Overskudd på 10 plasser

Røros

4

5

1

1

Overskudd på 1 plass

Støren

0

3

3

0

Overskudd på 3 plasser før tomtog fra andre
stasjoner, overskudd på 0 plasser etter
tomtogkjøring

Lundamo

2

0

2

2 togsett kjøres til Støren

54

Melhus

1

0

1

1 togsett kjøres til Støren

60

Heimdal

1

0

1

1 togsett kjøres til Trondheim

23

*

Tr.heim/Marienborg 12

17

5

4

Overskudd på 5 plasser før tomtog fra andre
stasjoner, overskudd på 4 plasser etter
tomtogkjøring. FJ61 togstamme på 200m
sammen med reservelok på 20m antas å ta
opp 2 plasser til sammen. Tilsvarende for
FJ71 togstamme på 150m med reservelok på
25m. (f. eks. i spor 11, 12 eller 13).

Stjørdal

1

2

1

1

Overskudd på 1 plass

Steinkjer

4

4

0

Behov og kapasitet er lik

Mosjøen

1

5

*

4

4

Overskudd på 4 plasser

Mo i rana

1

5

*

4

4

Overskudd på 4 plasser

Rognan

2

2

0

Behov og kapasitet er lik

Bodø

3

3

0

Teoretisk overskudd på 0 plasser. I praksis et
overskudd på 1-2 plasser, da det kun
hensettes type 93 her, med lende 39m.

Narvik

1

6

5

5

Teoretisk overskudd på 5 plasser. Togstamme
på 170m vil i praksis oppta 2 plasser, slik at
praktisk overskudd er 4 plasser.

50

39

*

138
SUM 75 114

11

646

* Tilgjengelig kapasitet er inkludert plasser i togspor og andre spor som kan brukes til hensetting
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Samlet er det et overskudd på 39 plasser i resten av landet (inkludert 9 plasser i andre spor), men
fordelingen av plasser er ikke optimal, slik at det genereres til sammen 646 kilometer tomtogkjøring
pr døgn i grunnrute for hensetting.
5.4.3

Tomtogkjøring som konsekvens av hensettingsmodell

Konsekvensen av hensettingsmodellen er at det blir nødvendig med ca. 650 kilometer
tomtogkjøring. Det største enkeltbidraget til tomtogkjøring er ett tomtog fra Myrdal til Bergen. Ved å
kjøre dette til Voss i stedet for Bergen ville man spare 172 kilometer tomtogkjøring (se tabell 6-3).
Figur 5-4 på neste side viser tomtogkjøring som følge av hensettingsmodellen. Sorte piler viser fra
hvilken stasjon toget går fra og ender på stasjonen med sort sirkel. Tallet inne i sirkelen viser
kilometer det tar å kjøre denne strekningen tur-retur, siden denne strekningen må tilbakelegges to
ganger. Tallet må ganges opp med antall tomtog fra stasjonen for å få total tomtogkilometer som vist
i tabell 5-2.
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Figur 5-4 Oversikt over tomtogkjøring resten av landet
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6 Vurdering av hensettingsbehov på kort
sikt
6.1

Hensettingskapasitet i 2021

Hensikten med dokumentet er å identifisere behov for økt hensettingskapasitet som følge av
endringer i togtilbud/materiell og ønsket reduksjon av driftskostnader på kort sikt
Hensettingsmodellen beskrevet i kapitel 5 viser et underskudd på hensettingskapasitet for flere
toglinjer/strekninger. Underskuddet medfører at togmateriellet må enten parkeres i togspor med
vakthold, i andre spor eller kjøres tomt til ledige hensettingsspor.

Parkering i togspor og bruk av andre spor
I modellen er det forutsatt bruk av togspor og andre spor når det ikke var funnet bedre løsning. Det
er kun benyttet togspor/ andre spor som allerede brukes til hensetting i dag.
Parkering i andre spor medfører større driftskostnader for togoperatør og beslaglegger
infrastrukturkapasitet som kan hindre annen togtrafikk og vedlikehold. Det kan gi negative utslag for
punktlighet. Bruken av andre spor er dessuten del av den operative planleggingen og
tilgjengeligheten er avhengig av planlagt trafikk på det aktuelle tidspunktet. Parkering i andre spor
enn hensettingsspor bør unngås på mellomlang/lang sikt og bør også reduseres på kort sikt.

I hensettingsmodellen er det benyttet togspor og andre spor på følgende steder:
Skien stasjon og Borgestad – 7 togsett RE11 Skien- Eidsvoll, 2 togsett RD52 Notodden- Porsgrunn.
Skien hensetting har ikke tilstrekkelig kapasitet som betyr at bruk av togspor på Skien stasjon
og/eller Borgestad vil være nødvendig. Borgestad er godkjent som midlertidig anlegg og har ikke
fasiliteter for renhold og klargjøring av tog. Utvidelse av hensettingskapasiteten bør vurderes for
RE11 på kort sikt. Dette ivaretas gjennom en infrastrukturavtale med Bane NOR.
Drammen stasjon – 6 togsett Flytoget i togspor lang plattform, tilsvarende dages praksis.
Bane NOR er i gang med planlegging av nytt hensettingsanlegg nært Drammen stasjon. Parkering av
Flytog skjer i togspor i dag og kan videreføres i hensettingsmodellen til det nye anlegget ved
Drammen er utbygd (planlagt ibruktakelse – desember 2024).
Ved utbygging av dobbeltsporparsell Drammen-Kobbervikdalen og Drammen stasjon vil
stasjonskapasiteten være betydelig redusert. Bane NOR skal erstatte hensettingskapasiteten som
bortfaller som følge av utbyggingen. Prosjektet v/Jernbanedirektoratet tar ikke stilling til eventuelle
midlertidige tiltak da dette ansees som operative løsninger i en kortere periode.
Eidsvoll hensetting (servicespor) – 2 togsett R13 Kongsberg-Dal.
Toglinje R13 har underskudd på hensettingskapasitet både ved Kongsberg og Dal. Dal har ingen
hensettingskapasitet per i dag. Flere togsett fra R13 må kjøres til hensettingsanlegg på Eidsvoll som
er tilnærmet fult utnyttet av andre toglinjer. Her må det forutsettes bruk av et servicespor og/eller
togspor. Utvidelse av hensettingskapasiteten for R13 bør vurderes på kort sikt.
Lillehammer hensetting– 2 togsett RE10 Drammen-Lillehammer.
Bane NOR er i gang med planlegging av nytt hensettingsanlegg nært Lillehammer med planlagt
ibruktakelse i 2021 som trolig blir utsatt til 2022/2023. En utsettelse vil innebære at det må kjøres
4 tomtog til Hamar i en lengre periode, samt at bruk av andre spor i Lillehammer blir forlenget
tilsvarende. Det nye anlegget vil ha tilstrekkelig kapasitet som gjør at ulempene blir unngått.
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Kongsvinger stasjon – 1 togsett R14 Kongsvinger-Asker
1 togsett må hensettes på midlertidig hensettingsspor inntil permanent anlegg er klart, planlagt i
løpet av 2022, men kan bli utsatt til 2024. Løsningen er akseptabel på kort sikt.
Gjøvik stasjon – 3 togsett R3/30 Oslo S-Gjøvik.
Hensettingsplassene er i togspor, men skal være tilrettelagt for hensetting jf. avtale med Bane NOR.
Mindre konsekvens for øvrig togtrafikk da Gjøvik er endestasjon. Det vurderes at løsningen er
tilstrekkelig på kort sikt, men skal vurderes på lengre sikt i det videre arbeidet.
Bergen stasjon – 1 togsett L42 Arna-Bergen.
1 togsett står hensett på kort spor 28. Denne løsningen er akseptabel så lenge linje trafikkeres med
type 69, men er ikke gjennomførbar når type 75 skal innfases på denne linjen.
Voss stasjon – 2 togsett linje R45 Bergen-Voss-Myrdal
2 korte hensettingsspor. Det er mulig å hensette type 75 på disse sporene, men da med svært små
marginer mot sporstopper og middel.
Flåm stasjon – Reserve 1 lokomotiv og 1 vogn linje RD42 Myrdal-Flåm
Kort verkstedspor tilstrekkelig langt for å hensette reservebehovet for linjen.
Støren stasjon – 1 togsett R26 Lundamo-Steinkjer.
Spor 4 (togspor) benyttes til hensetting av ett togsett. Det vurderes at det kan aksepteres i påvente
av utbygging av hensettingskapasitet for innføring av nye togsett Type 76 og ny rutemodell på
Trønderbanen.
Mosjøen stasjon – 1 togsett FJ71 Trondheim-Bodø
Kort spor 6 er det eneste med togvarmepost, og er derfor hensiktsmessig å bruke til hensetting av
type 93.
Bodø verksted – 1 togsett R71 Bodø-Rognan
Reserve type 93 hensettes på kort verkstedspor.

Hensetting i verkstedspor
Verkstedspor er kun brukt for hensetting av reservemateriell der dette er hensiktsmessig, og
vurderes ikke å være en ulempe. I denne modellen er det benyttet verkstedspor i Sundland, Lodalen,
Skien, Kvaleberg, Flåm, Marienborg og Bodø.

Tomtogkjøring
Tabell 6-1 viser hvor de største bidragene til samlet tomtogkjøring stammer fra. Utover det kan
ytterlige behov for tomtogkjøring oppstå som følge av manglende fasiliteter ved enkelte
hensettingsspor og mulig bortfall av hensettingsplasser på grunn av anleggsarbeider.
Det foreligger ikke fullstendig oversikt over fasiliteter i Network statement per i dag men Bane NOR
utarbeider dokumentasjon over tilgjengelige servicefasiliteter13. Dette vil ikke være ferdig tidsnok
innen prosjektets leveranse og vurderes ikke i dette dokumentet.

13

I henhold til informasjon gitt av Bane NOR i møte 31.10.2018.
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Drammen

Sum

% av totalt transportbehov

Konsekvens av hensettingsmodell mht
tomtogkjøring

kilometer

Stasjon

underskudd

Tabell 6-1: Tabell med oversikt over antall kilometer med tomtogkjøring fordelt pr stasjon

7 FT togsett Flytoget kjøres til Lodalen

762

12,9 % 12,9 %

Kongsberg

8

4 togsett linje R12 og 4 togsett linje R13 kjøres til
Drammen

744

12,6 % 25,5 %

Moss

6

6 togsett linje R21 kjøres til Lodalen

703

11,9 % 37,4 %

Ski

12 togsett linje L2 kjøres til Filipstad som 6
12
dobbeltsett

621

10,5 % 47,9 %

Spikkestad

8

8 togsett linje L1 kjøres til Filipstad

573

9,7 % 57,6 %

Dal

8

4 togsett linje R13 kjøres til Lillestrøm, 2 togsett linje
R13 kjøres til Lodalen, 2 togsett linje R13 kjøres til
Eidsvoll

555

9,4 % 67,0 %

Lillehammer

4

4 togsett linje RE10 kjøres til Hamar

463

7,8 % 74,8 %

Myrdal

2

1 tog linje RD42 kjøres til Flåm, 1 togsett linje R45
kjøres til Bergen

311

5,3 % 80,1 %

Asker

8

5 togsett linje L1 kjøres til Filipstad, 3 togsett linje
R14 kjøres til Høvik

301

5,1 % 85,2 %

Rakkestad

2

2 togsett linje R22 kjøres til Halden

207

3,5 % 88,7 %

Nærbø

4

4 togsett linje L59 kjøres til Skeiane

178

3,0 % 91,7 %

Stabekk

8

3 togsett Flytoget kjøres til Lodalen, 1 togsett linje
R21 kjøres til Høvik, 4 togsett linje L2 kjøres til
Filipstad som dobbeltsett

126

2,1 % 93,9 %

Mysen

1

1 togsett linje R22 kjøres til Lodalen

124

2,1 % 96,0 %

Melhus

1

1 togsett linje R26 kjøres til Støren

60

1,0 % 97,0 %

Kolbotn

2

2 togsett kjøres til Filipstad som dobbeltsett

58

1,0 % 98,0 %

Lundamo

2

2 togsett linje R26 kjøres til Støren

54

0,9 % 98,9 %

Heimdal

1

1 togsett linje RE72 kjøres til Trondheim

23

0,4 % 99,3 %

Porsgrunn

1

1 togsett linje RD52 kjøres til Skien

19

0,3 % 99,6 %

Arna
Skøyen/
Bestum

1

1 togsett linje L43 kjøres til Bergen

19

0,3 % 99,9 %
100,0
0,1 %
%

1 togsett linje R22 kjøres til Filipstad

5

SUM Kilometer tomtogkjøring

5907

Totalt utgjør tomtogkjøring i underkant av 6000 kilometer pr døgn i grunnrute, før tiltak er
innarbeidet. Transport til og fra de 6 øverste stasjonene utgjør 2/3 av tomtogkjøringen.
Toglinjer og endepunkter som generer høy andel av tomtogkjøring er vurdert videre med tanke på
mulig kapasitetsøkning, med unntak av RE10/Lillehammer.
Bane NOR er i gang med planlegging av nytt hensettingsanlegg nært Lillehammer for 10 nye
hensettingsplasser med planlagt ibruktakelse i løpet av 2021 (rutetermin R22). Tomtogkjøring til/fra
Lillehammer stasjon vil utgå etter at det nye anlegget er åpnet.
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Robusthet i hensettingsmodellen
Hensettingskapasiteten er nesten fult utnyttet og det er lite robusthet i modellen.

6.2

Behov for å øke hensettingskapasitet på kort sikt

I utarbeidelsen av hensettingsmodellen er det lagt vekt på følgende forhold ved valg av løsning:
•

Minst mulig tomtogkjøring for å redusere driftskostnader for togoperatører, øke mulige
vedlikeholdsintervaller (hvite tider) og redusere beslag av kapasitet på enkeltsporede
strekninger.

•

Minst mulig bruk av togspor/andre spor for å redusere kostnader for togoperatører i forbindelse
med vakthold, samt tilgang til vedlikehold, renhold og klargjøringstjenester.

•

Hensiktsmessig størrelse på anlegg og samlokalisering av like togsett – hensetting delt på flere
mindre anlegg er mindre optimalt for driften. Togsett tilhørende samme togprodukt/operatør er
søkt samlokalisert.

•

Utnyttelse av eksisterende arealer/infrastruktur for å redusere investeringskostnader.
Hensettingsplasser som kan bygges på eksisterende sporarealer kan realiseres raskere enn
områder som krever erverv av nye arealer og kan gi gevinst på kort sikt.

•

Begrense investeringer i midlertidig infrastruktur, f.eks. frem til permanente anlegg tas i bruk.

Det er utarbeidet en liste over deler av jernbanesystemet hvor det er identifisert behov for
hensettingskapasitet og hvor omfanget av tomtogkjøring, eventuelt bruk av togspor/andre spor til
hensetting vurderes å være unødig omfattende. Listen er utarbeidet med fokus på å lokalisere
områder eller eksisterende jernbanearealer hvor det vurderes at en med forholdvis enkle tiltak kan
utnytte arealet/sporene til hensetting innenfor en kort tidshorisont. Det er ikke gjort inngående
vurderinger i de enkelte tilfellene. Der det foreslås å ta eksisterende spor i bruk til hensetting må
dette avklares opp mot dagens bruk av området/sporene.
Eventuelle økte hensettingsbehov eller behov for midlertidige hensettingsplasser som oppstår i
anleggsperioden for utbyggingsprosjekter i regionene, herunder ombygging av Bergen stasjon, Moss
stasjon og Drammen stasjon er ikke vurdert.
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Tabell 6-2: Forslag til tiltak på kort sikt

Toglinje

Endepunkt
mangler
hensettingskapasitet

Samlet
behov for
endepunkt

Tilgjengelig
hensettingskapasitet

Potensial i eksisterende
jernbanearealer

Mulig gevinst

Flytoget

Drammen
stasjon

Behovet er 19
hensettingsplasser

44
hensettingsplasser
(inkludert
andre spor)

Vurdere mulighet for å hensette flere flytog i
Drammen. Det er ikke mangel på kapasitet,
men operasjonelle behov hos operatøren
som er årsaken til tomtogene

Unngå opptil 7
tomtog til
Lodalen

R12
R13

Kongsberg
stasjon

Behovet er 13
hensettingsplasser

5 hensettingsplasser

Vurderes mulig å etablere 3 nye
hensettingsplasser i eksisterende spor.
Sporenes tilstand må kartlegges og sporene
må elektrifiseres.

Unngår
tomtogkjøring
av tre togsett
til Drammen.

R21

Moss stasjon

Behovet er 10
hensettingsplasser

4 hensettingsplasser

Hensetting på Sarpsborg vil på kort sikt
kunne avlaste hensetting i Moss. I dag
kjøres flere togsett tomt til Oslo. Det
vurderes som mulig å ta i bruk eksisterende
spor på Sarpsborg til hensetting på kort sikt
(2 plasser). Dette vil muligens forutsette
elektrifisering og tilrettelegging/utbygging
av hensettingsfasiliteter. I den kortsiktige
horisonten anbefales det å fortsette og
kjøre tog til Oslo. Hensetting i Sarpsborg
kan aktualiseres dersom
hensettingsplasser ved Moss stasjon faller
bort i perioden eller hvis det ønskes
omdisponering av hensettingskapasiteten i
Lodalen eller Filipstad. Dette er ikke vurdert
i denne modellen. Anlegget vil være
midlertidig i påvente av et nytt
hensettingsanlegg sør for Moss og
ombygging av Sarpsborg stasjon ved
InterCity-utbyggingen.

Unngå to
tomtog til
Lodalen, noe
kortere til
Sarpsborg

L1

Spikkestad
stasjon

Behovet er 8
hensettingsplasser

0 hensettingsplasser

Det er ikke identifisert mulige
jernbanearealer.

R13

Dal stasjon

Behovet er på
8 hensettingsplasser

0 hensettingsplasser

Vurderes mulig å etablere 3 nye
hensettingsplasser i spor 4 og mulighet for
1-2 togsett i spor 3. Spor 4 må elektrifiseres
og overbygningen i spor 3 og 4 må fornyes.
Det er et større udekket behov enn det som
kan dekkes inn gjennom den foreslåtte
kortsiktige løsningen på Dal. Det anbefales
at det vurderes muligheter for et nytt anlegg
i Dal- området.

L1,
R14

Asker stasjon

Behovet er 8
hensettingsplasser

0 hensettings- Det er ikke identifisert mulige
plasser
jernbanearealer.

L2

Ski stasjon

Behovet er på
20
hensettingsplasser

8 hensettingsplasser

Bane NOR utreder 3 nye hensettingsplasser
110 m på spor 7 (132m), 8 (94m) og 9
(94m). Lengden er hentet fra NSBs notat
datert 11.05.18 – "Lavthengende frukter" –
Lett realiserbare hensettingsplasser.
Eksisterende planovergang legges ned og
eksisterende spor elektrifiseres. En
fornyelse av spor med omlegging av
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Unngår
tomtogkjøring
av 3-5 togsett
til Lillestrøm og
Eidsvoll, samt
bruk av andre
spor på
Eidsvoll.

Unngår
tomtogkjøring
av tre doble
togsett til
Filipstad.
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sporveksler vil kunne gi tilstrekkelige
sporlengder til å hensette 3 dobbeltsett
type 69 med lengde 154 meter.
Dette er likevel vurdert som ikke aktuelt, da
type 69 tas ut av drift i 2023, brukstiden
blir for kort.
RD42,
R45

Myrdal
stasjon

Behovet er 2
hensettingsplasser

0 hensettingsplasser

Det legges opp til å kjøre et sett fra Myrdal
til Bergen for hensetting.
På Voss er det behov for seks
hensettingsplasser og det er seks
tilgjengelige hensettingsplasser. Det bør
imidlertid undersøkes om et av sporene på
stasjonen kan elektrifiseres og
frigjøres/omdisponeres til
hensettingsformål. Dersom det kan frigjøres
plass på Voss vil man unngå tomtogkjøring
mellom Voss og Bergen.

R22

Mysen stasjon

Behovet er på
4 hensettingsplasser

3 hensettingsplasser

Vurderes mulig å etablere 1 ny
hensettingsplass ved å forlenge spor 4. Det
kan hende at dette krever arealplanvedtak.
Tiltaket anbefales ikke som tiltak på kort
sikt.

Unngår
tomtogkjøring
til Lodalen.

R22

Rakkestad

Behovet er 2
hensettingsplasser

0 hensettingsplasser

Vurderes å bruke togspor til hensetting, da
det er lite kryssende trafikk på stasjonen.
Tiltaket anbefales ikke på kort sikt, da
behovet er såpass lavt.

Unngår
tomtogkjøring
til Halden.

RE11,
RD52

Skien stasjon

Behovet er 26
hensettingsplasser

23
hensettingspl
asser14

Det bør vurderes å tilrettelegge spor på
Borgestad for hensetting i kombinasjon
med utvidelse av eksisterende kapasitet på
Skien.

Unngår
tomtogkjøring
fra Borgestad
og vakthold
ved parkering i
togspor.

R26

Lundamo og
Melhus
stasjoner

Behovet er 3
hensettingsplasser

0 hensettingsplasser

Det jobbes med en avtale for planlegging av
infrastrukturtiltak for å legge til rette for nye
tog (BMU). Utvidet hensettingskapasitet for
R26 vil inngå i avtalen.

Det anbefales å utrede tilgjengelighet og kostnader for å øke hensettingskapasitet på kort sikt på
eksisterende sporarealer på Kongsberg (R13), Dal (R13), Mysen og/eller Rakkestad (R22),
Sarpsborg (R21) og Voss (R45).
Beslutning for bygging av nevnte tiltak må tas med hensyn til kost/nytte-vurdering og mulig
realiseringstidspunkt, herunder tidsperioden anlegget skal benyttes (permanent eller midlertidig).
Ved innføring av disse nye plassene beregnes det at tomtogkjøring kan bli redusert med ca. 950 km.

14

Inkludert andre spor i Skien, ikke inkludert spor i Borgestad
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Kongsberg

8

Ski

12

Spikkestad

8

Dal

8

Lillehammer

4

Myrdal

2

Asker

8

Rakkestad

2

Nærbø

4

Stabekk

8

Mysen

1

Melhus

1

Kolbotn

2

Lundamo

2

Heimdal

1

Porsgrunn

Reduksjon km

-

Andel etter
strakstiltak

Drammen

75 togsett linje R21 kjøres til Lodalen,
2 togsett R21 kjøres til Sarpsborg
7 togsett Flytoget til Lodalen15
41 togsett linje R12 og 4 togsett linje
R13 kjøres til Drammen
12 togsett linje L2 kjøres til Filipstad
som 6 dobbeltsett
8 togsett linje L1 kjøres til Filipstad
43 togsett linje R13 kjøres til
Lillestrøm, 2 togsett linje R13 kjøres til
Lodalen, 2 togsett linje R13 kjøres til
Eidsvoll
4 togsett linje RE10 kjøres til Hamar
1 tog linje RD42 kjøres til Flåm, 1
togsett linje R45 kjøres til Bergen Voss
5 togsett linje L1 kjøres til Filipstad, 3
togsett linje R14 kjøres til Høvik
2 togsett linje R22 kjøres til Halden

821

13,6 %

783

15,4 %

38

762

12,6 %

762

15,0 %

0

744

12,3 %

465

9,2 %

279

621

10,3 %

621

12,2 %

0

573

9,5 %

573

11,3 %

0

555

9,2 %

218

4,3 %

337

463

7,7 %

463

9,1 %

0

311

5,2 %

139

2,7 %

172

301

5,0 %

301

5,9 %

0

Kilometer etter
strakstiltak

7

% av totalt
transportbehov

Moss

Konsekvens av hensettingsmodell mht
tomtogkjøring

kilometer

Endepunkt
toglinje

underskudd

Tabell 6-3: Tabell med oversikt over antall km med tomtogkjøring fordelt pr stasjon etter at det er gjennomført tiltak på 5 stasjoner. Moss (tiltaket er
i Sarpsborg), Kongsberg, Dal, Myrdal (tiltaket er i Voss) og Mysen.

207

3,4 %

207

4,1 %

0

4 togsett linje L59 kjøres til Skeiane
3 togsett Flytoget kjøres til Lodalen, 1
togsett linje R21 kjøres til Høvik, 4
togsett linje L2 kjøres til Filipstad som
dobbeltsett
1 togsett linje R22 kjøres til Lodalen

178

3,0 %

178

3,5 %

0

126

2,1 %

126

2,5 %

0

124

2,1 %

0

0

124

60

1,0 %

60

1,2 %

0

58

1,0 %

58

1,1 %

0

54

0,9 %

54

1,1 %

0

23

0,4 %

23

0,5 %

0

1

1 togsett linje R26 kjøres til Støren
2 togsett linje L2 kjøres til Filipstad
som dobbeltsett
2 togsett linje R26 kjøres til Støren
1 togsett linje RE72 kjøres til
Trondheim
1 togsett linje RD52 kjøres til Skien

19

0,3 %

19

0,4 %

0

Arna

1

1 togsett linje L43 kjøres til Bergen

19

0,3 %

19

0,4 %

0

Skøyen

1

1 togsett linje R22 kjøres til Filipstad

6

0,1 %

6

0,1 %

0

SUM

6025

5075

950

15

Tomtog Flytoget Drammen – Lodalen skyldes ikke manglende kapasitet i Drammen, men operatørens behov
for å hensette 12 togsett i Lodalen, se side 38, fotnote 10.
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Drammen

Reduksjon kilometer

Kilometer etter tiltak

Konsekvens av hensettingsmodell
mht tomtogkjøring

% av totalt transportbehov

Stasjon

kilometer

underskudd

Vurdering av hensettingsbehov på kort sikt

7 FT togsett Flytoget kjøres til Lodalen

762 12,9 %

762

0

Kongsberg

8

41 togsett linje R12 og 4 togsett linje
R13 kjøres til Drammen

744 12,6 %

465

279

Moss

6

75 togsett linje R21 kjøres til Lodalen,
2 togsett R21 kjøres til Sarpsborg

703 11,9 %

666

37

Ski

12

12 togsett linje L2 kjøres til Filipstad
som 6 dobbeltsett

621 10,5 %

621

0

Spikkestad

8

573

9,7 %

573

0

Dal

8

555

9,4 %

218

338

Lillehammer

4

463

7,8 %

463

0

Myrdal

2

1 tog linje RD42 kjøres til Flåm, 1
togsett linje R45 kjøres til Bergen Voss

311

5,3 %

139

172

Asker

8

5 togsett linje L1 kjøres til Filipstad, 3
togsett linje R14 kjøres til Høvik

301

5,1 %

301

0

Rakkestad

2

2 togsett linje R22 kjøres til Halden

207

3,5 %

207

0

Nærbø

4

3,0 %

178

0

Stabekk

8

126

2,1 %

126

0

Mysen

1

4 togsett linje L59 kjøres til Skeiane
3 togsett Flytoget kjøres til Lodalen, 1
togsett linje R21 kjøres til Høvik, 4
togsett linje L2 kjøres til Filipstad som
dobbeltsett
1 togsett linje R22 kjøres til Lodalen

178

124

2,1 %

0

124

Melhus

1

60

1,0 %

60

0

Kolbotn

2

58

1,0 %

58

0

Lundamo

2

54

0,9 %

54

0

Heimdal

1

23

0,4 %

23

0

Porsgrunn

1

1 togsett linje R26 kjøres til Støren
2 togsett kjøres til Filipstad som
dobbeltsett
2 togsett linje R26 kjøres til Støren
1 togsett linje RE72 kjøres til
Trondheim
1 togsett linje RD52 kjøres til Skien

19

0,3 %

19

0

Arna
Skøyen/
Bestum

1

1 togsett linje L43 kjøres til Bergen

19

0,3 %

19

0

5

0,1 %

5

0

4959

948

8 togsett linje L1 kjøres til Filipstad
43 togsett linje R13 kjøres til
Lillestrøm, 2 togsett linje R13 kjøres til
Lodalen, 2 togsett linje R13 kjøres til
Eidsvoll
4 togsett linje RE10 kjøres til Hamar

1 togsett linje R22 kjøres til Filipstad
SUM Kilometer tomtogkjøring

5907

Toglinjer som har betydelig underskudd på hensettingskapasitet etter foreslåtte kortsiktige tiltak:
•

L59 ved Nærbø – samlokalisering av hensetting for L59 på Skeiane vurderes som
hensiktsmessig. Det er ikke behov for tiltak på kort sikt. Langsiktige behov vil vurderes i
hensettingskonsept.

•

R21 ved Moss - Det pågår planarbeid for hensetting ved Moss. Det vurderes at det vil
tilfredsstiller behovet. Tomtogkjøring må påregnes frem til det nye anlegget er tatt i bruk.
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•

L1 ved Asker/ Spikkestad – behovet er stort og forsvarer utbygging av eget/egne anlegg,
behovet gjelder også på lang sikt. Det anbefales å sette i gang utredning for nytt
hensettingsanlegg.

•

L2 ved Ski - Det pågår planarbeid for nytt hensettingsanlegg ved Ski. Tomtogkjøring må
påregnes frem til det permanente anlegget er tatt i bruk.

•

R13 ved Kongsberg og Dal - behovet er stort og forsvarer utbygging av egne anlegg både
ved Kongsberg og Dal, gjelder også på lang sikt. Det anbefales å sette i gang utredning for
nytt hensettingsanlegg.

•

Flytoget ved Drammen – Flytoget sitt behov for å hensette togsett i Lodalen pga.
operasjonelle behov. Det pågår planarbeid for hensetting ved Drammen. Det vurderes at det
nye anlegget vil tilfredsstille behovet. Tomtogkjøring må påregnes frem til det nye anlegget
er tatt i bruk. Det er ikke anbefalt kortsiktige grep for å redusere denne tomtogkjøringen da
denne er operasjonelt betinget og ikke styrt av tilgjengelig kapasitet. Skulle det likevel
vurderes som hensiktsmessig kan det vurderes løsninger for å bøte på situasjonen. Slike
mulige løsninger er beskrevet nedenfor.

I hensettingsmodell R2021 er tomtog Drammen – Lodalen det største enkeltbidraget til
tomtogkjøring med 7 tomtog som til sammen gir 762 km tomtogkilometer pr døgn. I motsetning til
andre tomtog er bakgrunnen her ikke manglende kapasitet på endestasjon, men derimot et
operasjonelt behov for operatøren av linjen for å samle en stor del av flåten av togsett i Lodalen.
Operatørens behov for dette har to årsaker:
•
•

Vedlikehold, klargjøring og utvendig vask av togsett foregår kun i Lodalen
Ved feil på linjen mellom Drammen og Oslo S trenger operatøren å ha tilstrekkelig mange
togsett på østsiden av Oslotunnelen for å kunne utføre tilbringertjenesten til Oslo lufthavn
Oslo – Gardermoen i henhold til deres trafikkavtale. Rutemessig er det kun behov for 7
togsett for å betjene strekningen Oslo – Gardermoen med avganger hvert 10. minutt
(enkeltsett).

Denne tomtogkjøringen legger beslag på strekningskapasiteten Lysaker – Lodalen på en tid på
døgnet hvor det ofte foregår vedlikehold på strekningen (hvite tider). På samme tid kjøres også 6
tomtog Ski – Filipstad, som tilsier at det går betydelig tomtogtrafikk begge retninger i Oslo-tunnelen,
som for eksempel kan gjøre det vanskelig å drifte tunnelen enkeltsporet ved vedlikehold på det ene
sporet.
Mulige løsninger:
• Kjøre tomtog som dobbeltsett. Ved ankomst Drammen kan tog skjøtes/deles slik at tomtog går
fast som dobbeltsett. Dette vil kunne avhjelpe kapasiteten på strekningen noe, men har liten
effekt for å øke vedlikeholdsintervaller (hvite tider) for strekningen, da dette ikke endrer første
eller siste togavgang.
• Ta i bruk hensettingsområder i Drammen: Flytoget hensetter i dag kun i togspor i Drammen.
Dette vanskeliggjør en fullstendig klargjøring av togsettene, og gir ikke mulighet for utvendig
vask. Det er tilstrekkelig kapasitet på hensettingsspor på Skamarken, Sundland og Sundhaugen
til at Flytoget kan benytte disse til hensetting og klargjøring.
• Ta i bruk Sundland verksted til toalettømming, vannfylling, vedlikehold og utvendig togvask:
Dersom hele eller deler av vedlikehold av flytogets togsett overføres fra Lodalen til Sundland vil
det ikke være nødvendig å kjøre samtlige tog til Lodalen like ofte som i dag.
• Vurdere nærmere behovet for hensetting av Flytoget øst for Oslo-tunnel med hensyn til
driftsstabilitet.
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6.3

Anbefaling

For linje R12 (Kongsberg-Eidsvoll) og R13 (Kongsberg/Drammen-Dal) bør man sette i gang utredning
av økt hensettingskapasitet både ved Kongsberg og Dal. Nye hensettingsarealer skal dimensjoneres
i et langsiktig perspektiv. Behovet på lang sikt vil vurderes nærmere og fastsettes i
hensettingskonsept. For begge områdene bør det utredes mulighet for realisering av mindre
omfattende tiltak med raskest mulig ibruktakelse.
For linje L1 (Spikkestad/Asker-Lillestrøm) bør man sette i gang utredning av økt
hensettingskapasitet ved Asker og/eller Spikkestad. Nye hensettingsarealer skal dimensjoneres i et
langsiktig perspektiv. Behovet på lang sikt vil vurderes nærmere og fastsettes i hensettingskonsept.
For linje R22 (Skøyen-Mysen/Rakkestad) bør man sette i gang utredning av økt hensettingskapasitet
ved Mysen-Rakkestad i et langsiktig perspektiv. Det bør utredes mulighet for realisering av mindre
omfattende tiltak med raskest mulig ibruktakelse. Dimensjonering på lang sikt vil vurderes nærmere
i hensettingskonsept.
For linje R45 (Bergen-Voss-Myrdal) bør man sette i gang utredning av økt hensettingskapasitet,
primært ved Voss, med raskest mulig ibruktakelse. Det må gjøres en nærmere vurdering av
tilgjengelig hensettingskapasitet i Bergen etter 2020. Noen hensettingsplasser forutsatt i R21 kan
utgå på et senere tidspunkt på grunn av øvrig utbygging på stasjonsområdet.
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Vedlegg

vedlegg 1 – Hensettingsmodell – Østlandet - A3

vedlegg 2 – Hensettingsmodell - Resten av landet - A3
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