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Norconsult har et stort og bredt tverrfaglig jernbanemiljø og har lang erfaring med
utvikling av helhetlige planer for jernbane i Norge. Vi har høyt fokus på kvalitet,
estetikk, miljø, gjennomførbarhet og innovasjon i oppdragene for å finne kostnadseffektive, driftsoptimale og bærekraftige helhetsløsninger.

Vår kunnskap bidrar til et mer verdifullt samfunn.

Tverrfaglig samhandling
Solid jernbaneteknisk kompetanse og
forståelsen for hvordan jernbanen
fungerer er helt sentralt for å kunne
planlegge og prosjektere driftsoptimale
løsninger.
Norconsult dekker alle fagområder som
er nødvendig for utredning, planlegging
og prosjektering av komplette jernbaneanlegg, fra idé til realisering og driftsstøtte.
Norconsult har det største rådgivermiljøet
innenfor jernbane i Norge. Vi kan sette
sammen komplette oppdragsteam av
egne medarbeidere som kan jobbe tett
sammen i det daglige prosjektarbeidet,
noe som fremmer tverrfagligheten og gir
effektive arbeidsprosesser.

Utvikling av fremtidens jernbane
Norconsult har vært engasjert i flere
sentrale strategiske oppdrag de siste ti
årene bl.a. KVU Oslo-Navet, Hensetting
Østlandet, KVU for InterCity og Høyhastighetsutredningen.
Gjennom disse oppdragene
og en rekke infrastrukturoppdrag over
hele landet har Norconsult bidratt i
utviklingen av fremtidens jernbane i
Norge.
Vi bidrar også aktivt til utviklingen av
jernbanefag ved NTNU, med mål om å
øke kapasiteten og kunnskapsnivået i
sektoren for å møte fremtidens
utfordringer for jernbane i Norge.

Bærekraftig og fremtidsrettet
Norconsult er stolte av å kunne bidra til
en bærekraftig utvikling gjennom fokus
på bærekraftsmål i våre oppdrag. Ved å
ta i bruk innovasjonsprosesser og
integrere vurderinger om bærekraft i
prosjekteringsarbeidet kan vi bygge opp
under samfunnets klima- og miljømål.
Som en integrert del av våre arbeidsprosesser søker vi etter store og små tiltak
som kan:
• gi redusert energiforbruk i drift
• sikre økt levetid på komponenter
• redusere forbruk og klimagassutslipp
fra materialer i bygging
• høste fornybar energi
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PLANLEGGING OG PROSJEKTERING
Jernbaneanlegg involverer en lang
rekke fag i Norconsult:
• Jernbaneteknikk
• Jernbanetrafikk
• RAMS
• SHA
• Security/sikring og beredskap
• Føringsveier og fundamenter
• Tunnel
• Bruer og konstruksjonsteknikk
• Anleggsteknikk
• Geoteknikk og Ingeniørgeologi
• VA og drenering
• Arkitektur og Landskap
• Vei
• Transportanalyser
• Arealplan
• Miljø og bærekraft
• Støy og vibrasjoner
• Byplan
• Kulturminner
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JERNBANETEKNIKK
Vi har spisskompetanse innenfor sporteknikk, kontaktlednings-, signal-, tele-,
lavspent og høyspentanlegg. God jernbaneteknisk kompetanse er avgjørende
for å ivareta grensesnitt, føringer og
samhandling mellom de jernbanetekniske
fagene og mot grunnarbeidene. Det er
også viktig å ha tverrfaglig jernbaneteknisk
kompetanse for å forstå avhengighetene
mellom de sportekniske kravene og
kravene innenfor elektroanlegg, inkl. signal.
Norconsult har fagpersoner som ivaretar
disse utfordringene og som er meget
sentrale i våre jernbaneoppdrag.
Vi har et stort fagmiljø av jernbaneplanleggere med bred erfaring med trasé og
korridorsøk og med detaljprosjektering av
sporgeometri. Vi har god kunnskap om
utfordringer knyttet til spor i drift, noe som
er svært viktig i utarbeidelsen av gjennomførbare og gode jernbanetekniske faseplaner.

JERNBANETRAFIKK
Det økende mobilitetsbehovet i
samfunnet krever optimale løsninger for
å drifte et banenett effektivt. Dette
forutsetter at det foreligger gode
løsninger i infrastrukturen som ivaretar
den ønskede fleksibiliteten i en driftssituasjon, og som har en robusthet som
kan motstå og redusere forsinkelser.
Norconsult har et eget fagmiljø som
arbeider med de fleste spørsmål knyttet
til drift av et moderne baneanlegg. Økt
punktlighet og forbedret kvalitet for
brukeren er et av hovedmålene.
Vi har bl.a. spisskompetanse på:
• Punktlighetsanalyser
• Kapasitetsanalyser
• Rute-, materiell- og personellplanlegging

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

TRANSPORTANALYSER
Lønnsomme investeringer i jernbane
blir blant annet basert på kunnskap om
vekst i transportbehov, passasjergrunnlag og forventet reiseetterspørsel.
Markedet for gods- og persontransport
på tog er påvirket av konkurranse fra
andre transportmidler, men samordnet
samferdselsplanlegging og helhetlige
transportløsninger kan bidra til at jernbanen blir førstevalget blant flere kunder
og for en større del av befolkningen.
Norconsult har et av landets største og
fremste fagmiljøer når det gjelder
anvendelse av transportmodeller til
prognoser, virkningsberegninger og
samfunnsøkonomiske analyser. Våre
medarbeidere har bakgrunn fra
transportforskning, modellutvikling,
tverrsektorielle utredninger innen
samferdsel og spisskompetanse når det
gjelder markedsanalyser av jernbanetransport.

STASJONSUTFORMING
Gjennom erfaring fra en rekke jernbaneoppdrag har Norconsult bygget opp
god kompetanse med hensyn på
utforming av stasjoner. Dette gjelder
både dimensjonering av stasjonsarealer
for drift og avvikssituasjoner, tilrettelegging med fokus på universell utforming, gode adkomstmuligheter for
de reisende og integrering og tilpasning
til omgivelsene.
Jernbanestasjoner danner ofte viktige
knutepunkter og gode stasjonsløsninger
og kan derfor gi store lokale muligheter
for byutvikling og utvikling av lokalsamfunn. Vi har arkitekter, landskapsarkitekter og arealplanleggere i våre
team som sammen med våre ingeniører
jobber frem gode helhetsløsninger.

PRODUKT OG TJENESTER
Vi tilbyr bred tverrfaglig jernbanekompetanse og spisskompetanse
innenfor flere sentrale fagområder, samt
tjenester knyttet til drift og vedlikehold
av jernbane.
• Traséutredninger
• Konseptvalgutredninger og
konsekvensutredninger
• Planlegging og prosjektering av
sporoverbygning, strømforsyning, 		
lavspent-, belysning-, kontaktleding-,
signal- og teleanlegg
• Markedsanalyser og anvendelse av
transportmodeller til prognoser
• Kapasitets- og punktlighetsanalyser
• Analyser av ruteplaner og driftskonsept
• Terminallogistikk
• Utredning av stasjons- og terminalløsninger
• Anleggsteknikk og faseplanlegging
• Komplett byggeplanprosjektering
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TUNNELER OG BRUER
Norsk topografi og geometriske krav til
jernbanen medfører generelt et stort
behov for tunneler og bruer for jernbane.
Norconsult har spisskompetanse
innenfor tunneldriving, tekniske installasjoner, risikoanalyser, security/sikring,
beredskap, ventilasjon, brannsikkerhet
og simuleringer av trykk/sugkrefter i
tunneler. Vi har et stort fagmiljø som
jobber med alle typer samferdselskonstruksjoner og vi har spisskompetanse
innenfor kompliserte brukonstruksjoner.
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RAMS
RAMS (Reliabilty, Availibility, Maintainability, Safety) er sentralt i jernbaneoppdrag på alle plannivåer. Norconsult
har et RAMS-miljø som jobber tett og
integrert sammen med de prosjekterende. Dette er et viktig suksesskriterium
og gir høyt fokus på RAMS i prosjektorganisasjonen gjennom hele oppdraget.

SECURITY OG BEREDSKAP
Tilsiktede handlinger mot jernbane kan
få store samfunnsmessige konsekvenser.
Norconsult har spisskompetanse innenfor trussel- og sikkerhetsvurderinger.
Slike vurderinger danner et solid grunnlag for å vurdere behov for forebyggende tiltak og beredskap, både
i anleggs- og driftsfasen.

Et godt, levende beredskapskonsept
bygger på analyser og er godt forankret
i organisasjonen. Norconsult har medarbeidere med spisskompetanse innen
alle faser av beredskapsetablering og
-drift.
Vi planlegger og prosjekterer jernbane
som:
• skal være sikker, effektiv og pålitelig
• skal være konkurransedyktig og
attraktiv
• skal bygge opp under ønsket by- og
arealutvikling
• skal bygge opp under klima- og
Miljømål

EN DIGITAL HVERDAG
Den digitale utviklingen skjer i stadig
økende tempo og dette medfører at vi
må ta i bruk ny teknologi, endre arbeidsprosesser og tenke nytt for å løse
store komplekse jernbaneoppdrag.
Norconsult har levert flere heldigitale
jernbaneprosjekter i 2020 og har gjennomført innovative medvirkningsprosesser der tilgjengelig teknologi blir
utnyttet til det maksimale, 3D/BIMprosjektering er en naturlig del av våre
jernbaneoppdrag og det jobbes
modellbasert i alle planfaser.
Ved å benytte Samordnet prosjektering/
ICE/VDC oppnår vi de beste tverrfaglige
løsningene og vi sikrer høy kvalitet på
leveransene. Samordningsmodellen
benyttes både i utvikling av løsninger og
som beslutningsunderlag.
Vi benytter også virtual reality (VR) aktivt

i planleggingen, og dette åpner muligheten for at brukere og berørte tidlig
kan få oppleve og få et realistisk inntrykk
av f.eks stasjonsområder.
I de siste årene har vi tatt i bruk spillteknologi og utvikler BIM-modeller der
man med VR-briller kan bevege seg fritt
i en virtuell verden og studere detaljer
eller få et helhetsinntrykk over hvordan
prosjektene vil se ut når de er ferdig bygd.
Norconsult har i samarbeid med
Norconsult Informasjonssystemer utviklet
nye rutiner som genererer mengdebeskrivelsen automatisk fra BIM modell.
Dette er et viktig steg på veien for å
kunne produsere mengdebeskrivelser til
entreprenør på en mer effektiv og
helhetlig måte.

BIM VR bilde

Vi har vunnet flere anerkjente internasjonale priser for våre BIM- modeller, bla.
på Autodesk’s årlige konferanse i Las Vegas.
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InterCity, Vestfoldbanen

Bane NOR skal bygge InterCity med 270
kilometer nytt dobbeltspor innen 2034.
Satsingen skal gi halvannen million innbyggere kortere reisetid og flere avganger.
Norconsult har jobbet med flere av
InterCity-strekningene på Vestfoldbanen;
Drammen - Kobbervikdalen, Holm - Nykirke,
Tønsberg - Larvik og Porsgrunn - Skien
samt Farriseidet-Porsgrunn.

Tønsberg - Larvik og Porsgrunn - Skien
(TØNSKI)
Korridoren er på ca. 40 km og går fra
eksisterende dobbeltspor nord for Tønsberg
stasjon til Farriseidet i Larvik. Det er jobbet
med forstudie og kommunedelplan/hovedplan med flere ulike korridorer gjennom
Tønsberg og frem til Stokke sentrum, forbi
Torp flyplass, gjennom Sandefjord og Larvik
til sammenslutning med nytt dobbeltspor
i Martineåsen vest for Larvik. Oppdraget
inkluderer også korridoren mellom
Porsgrunn og Skien.
Prosjektet skal gi forbedret togtilbud med
kortere reisetid og frekvens mellom
Vestfoldbyene og inn til Oslo. Strekningen
inkluderer fem nye stasjoner som utvikles til
gode lokale knutepunkt.
Kommunedelplan og hovedplan for StokkeSandefjord er ferdigstilt. Oppdraget
gjennomføres i et tett samarbeid mellom
Norconsult og Asplan Viak.

Drammen - Kobbervikdalen (UDK)
Nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen inkluderer to nye og fremtidsrettede
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stasjoner i Drammen og på Gulskogen.
Utbyggingsprosjekt er et av landets største
jernbaneprosjekt. Det skal legge til rette for
høyere fart og flere tog på Vestfoldbanen,
samt en mer effektiv togtrafikk gjennom
Drammen.
Norconsult har hatt ansvar for alle fag, og
gjennomført Kommunedelplan/hovedplan
og Detalj- og reguleringsplan. Vi jobber nå
med Byggeplan og utarbeidelse av konkurransegrunnlag for både totalentrepriser
og utførelsesentrepriser. Prosjekteringsgrunnlaget er heldigitalt, supplert med et
mindretall tegninger. Mengdebeskrivelsen
har direkte kobling til BIM-modellen og
inkluderer 6 ulike driftsfaser i løpet av byggeperioden. Entreprenøren henter byggegrunnlag direkte ut fra BIM-modellen og
FDV-dokumentasjon legges inn fortløpende
i byggeperioden.
Prosjektet har flere tekniske utfordringer:
• Ombygging av Drammen og Gulskogen
stasjoner.
• Ombygging av Bybrua over sporområdet
• Planskilt kryssing mellom Vestfoldbanen
og Sørlandsbanen
• Utfordrende grunnforhold og store 		
dybder til berg
• Driving av løsmassetunnel med grunnforsterkning og sekvensiell tunneldriving
• Dyp åpen byggegrop i løsmasser under
en tungt trafikkert veg og ved tett
bebyggelse
• Komplisert stasjonslayout for signal mellom Drammen og Sundland/Gulskogen

Ringeriksbanen og E16

Ringeriksbanen og E16 er et fellesprosjekt
mellom Bane NOR og Statens Vegvesen.
Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med
tog mellom Hønefoss og Oslo med
nærmere en time. Samtidig kuttes reisetiden
med Bergensbanen like mye. Det skal
også bygges ny firefelts motorvei E16 som
sammen med dobbeltsporet jernbane vil
knytte Ringeriksregionen tett opp mot
Osloregionen og gi et felles bo- og arbeidsmarked. Jernbanestrekningen inngår som
del av InterCity-utbyggingen.
Oppdraget omfatter ca. 40 km jernbane
mellom Sandvika og Hønefoss og 23 km
firefelts motorvei mellom Skaret og Hønefoss.
Oppdraget inkluderer bl.a. Norges lengste
jernbanetunnel, mange lange bruer, ny
stasjon på Hønefoss og Sundvollen, hensettingsanlegg og driftsbase for jernbanen.
Traséen går gjennom områder med meget
kompliserte geotekniske og geologiske
utfordringer, verdifulle natur- og jordbruksområder og gjennom et internasjonalt
beskyttet våtmarksområde ved Mælingen
Stort tverrfaglig rådgiverteam
Oppdraget gjennomføres i et tett samarbeid
mellom Norconsult, Aas-Jakobsen og
Asplan Viak (NAA). Dette er et meget stort
oppdrag som inkluderer komplett rådgiver

bistand innenfor alle fagområder. Oppdraget
har ambisjon om byggestart i 2022.
Fremdriften for detalj- og reguleringsplanfasen har vært stram og krevd en
effektiv planlegging med mange parallelle
aktiviteter og god koordinering av et stort
rådgiverteam.
Vi har fokus på effektive arbeidsprosesser,
beslutningsmøter med aktiv bruk av BIM og
VDC/samtidig prosjektering, god samhandling med oppdragsgiver og et tett
samarbeid mellom alle involverte i et felles
prosjektkontor.
Detaljplan ble ferdigstilt våren 2017.
Reguleringsplanen for veistrekningen SkaretHøgkastet ble vedtatt i desember 2017. Den
statlige reguleringsplanen med KU ble
oversendt til KMD i mai 2019. Prosjektet
venter på vedtak.
Prosjektet er i gang med neste fase med
utarbeidelse av konkurransegrunnlag for
7 store totalentrepriser. Konkurransegrunnlag for forberedende arbeider er også under
utarbeidelse. Det planlegges for flere mindre
utførelsesentrepriser for blant annet tverrslag vad Avtjerna og trafikksikkerhetstiltak i
Bærum, Hole og Ringerike.
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Hensetting

Noen referanser

– parkeringsanlegg for tog

Norconsult har de senere årene gjennomført flere oppdrag knyttet til hensettingsanlegg og har gjennom dette opparbeidet
stor kompetanse på området. Dette
inkluderer kompetanse på arealsøk knyttet
til hensetting og prosjektering av anlegg.
Det planlegges med en vesentlig økning i
togproduksjonen på Østlandet de
kommende årene. Dette som følge av
samfunnsutviklingen og politiske mål,
videre utbygging av jernbanenettet og
planer om økt frekvens på eksisterende
nett. Økningen i togproduksjonen utløser
igjen behov for nye hensettingsanlegg
(parkeringsplasser for tog).
Hensetting Østlandet
Norconsult gjennomførte i 2014-2015 en
utredning for Jernbanedirektoratet
(tidligere Jernbaneverket) for å identifisere
behovet for toghensetting og verkstedsfunksjoner for togmateriell for hele
Østlandet, på kort og lang sikt. I denne
utredningen, «Hensetting Østlandet», ble
det utarbeidet planer for de ulike banestrekninger som definerte hvor og når

behovet for nye hensettingsplasser
inntreffer.
Det ble også gjennomført arealsøk i
samarbeid med involverte kommuner. (se
oversiktskart for hensetting på Østlandet).
Med utgangspunkt i anbefalingen fra
utredningen har BaneNOR igangsatt
arbeid med å planlegge og prosjektere
hensettingsanlegg en rekke steder på
Østlandet.

ill.: ViaNova/Aas-Jakobsen

Venjar – Langset
Pågående hensettingsoppdrag
Norconsult har pågående oppdrag med
hensettingsanlegg flere steder i Norge:
• Drammen
• Tønsberg
• Hove (Lillehammer)
• Steinkjer
• Støren
I planlegging av anleggene inngår det å
finne løsning for veiadkomst, servicebygg,
parkeringsplasser og fasiliteter som
toalettømming, vaskeanlegg og glykolpåføring av togene.

Norconsult er rådgiver for de jernbanetekniske fagene kontaktledning, elkraft
50Hz, tele, signal og føringsveier, i forbindelse med nytt dobbeltspor Venjar – Langset.
Norconsult har prosjektert teknisk detaljplan, konkurransegrunnlag og byggeplan
iht. NS8405. Strekningen er ca. 13,5 km
lang. På strekningen Venjar – Eidsvoll nord
på Gardermobanen (ca.9 km), er det i dag
enkeltspor mellom Venjar og Eidsvoll
stasjon, det skal her bygges nytt spor inn
mot eksisterende. På Eidsvoll stasjon blir
det bygget nytt sporarrangement, og nytt
koblingshus. For strekningen Eidsvoll nord
- Langset (ca. 4,5 km) bygges det et nytt
dobbeltspor, med nye Minnevika bru.

Arna – Fløen
Norconsult er rådgiver for detalj-og
byggeplan for nytt tunnelløp for Ulriken
tunnel mellom Arna og Fløen. Det nye tunnelløpet vil sammen med dagens tunnel
gi dobbeltspor på strekningen, totalt ca. 8
km. Tunnelen er drivet med tunnel-borremaskin (TBM) som første jernbanetunnel i
Norge. Arbeidet omfatter også ombygging
av Arna stasjon og oppgradering av eksisterende Ulriken tunnel. Norconsult har
ansvaret for alle fagfelt, inklusiv signal.
Prinsippskisse for hensettingsanlegg
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Innføring Barkåker – Tønsberg (UBT)
Norconsult er rådgiver for de jernbanetekniske
elektroanleggene i forbindelse med innføring Barkåker – Tønsberg prosjektet.
Oppdraget omfatter teknisk detaljplan/
byggeplan, samt utarbeidelse av konkurransegrunnlag iht.NS8405. Prosjekt er et
delprosjekt i prosjekt «Nykirke-Barkåker»
(UNB) og er en forutsetning for å oppnå
UNBs effektmål med 4 tog i timen inn
til Tønsberg (Ruteplan 2027). Oppdraget
består i å prosjektere nødvendige endringer
i infrastrukturen mellom Barkåker og Tønsberg for at overnevnte effektmål skal kunne
realiseres. Tønsberg st. åpnes med ERTMS
i 2024.
ill.: ViaNova/Aas-Jakobsen

Nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker (UNB)

Retningsdrift Brynsbakken

Norconsult er rådgiver for jernbanetekniske
elektroanlegg i forbindelse med nytt dobbeltspor Nykirke – Barkåker. Norconsult har
utført prosjektering av hovedplan, detaljplan
og totalentreprisespesifikasjonene.

Prosjektet omfatter ca 13 kilometer dobbeltspor og ny stasjon med 3 spor til plattform
på Skoppum. I tilknytning til Skoppum
stasjon er det ett servicespor på 250m.
Strekningen har 3 lange tuneller på
henholdsvis 3000m, 1100m og 950m.

Norconsult er rådgiver for jernbanetekniske
elektroanlegg i forbindelse utarbeidelse av
Teknisk detaljplan for retningsdrift i Brynsbakken. Prosjektet skal etablere retningsdrift
og separere trafikken i Brynsbakken. Løsningen skal gi bedre fleksibilitet for inngående
og utgående trafikk mellom Oslo S og
Hovedbanen, Gardermoen og Gjøvikbanen.

Dobbeltspor Gulskogen–Hokksund

I tillegg til dobbeltsporet er det prosjektert stasjonsløsninger på Mjøndalen og
Hokksund. Dobbeltsporstrekningen er
ca. 15 kilometer lang og dimensjonert for
hastigheter 160-200 km/t, samt minimum
100 km/t gjennom stasjonene. På Mjøndalen stasjon er det mulighet for å krysse
750 meter lange tog med samtidig innkjør.
Ved Hokksund stasjon er det prosjektert
vendespor langs Randsfjordbanen og et
godsspor med mulighet for å krysse 750
meter lange tog.

Rånåsfoss stasjon

Norconsult har bistått Bane NOR med
utarbeiding av teknisk hovedplan og kommunedelplan med konsekvensutredning
for dobbeltspor på strekningen Gulskogen–
Hokksund. Dette er en del av arbeidet for å
øke frekvensen på persontog på østre del
av Sørlandsbanen (Drammen–Kongsberg).
Dobbeltsporet vil også kunne redusere
forsinkelser for godstransport på Sørlandsbanen.

Detalj- og reguleringsplan for Rånåsfoss
stasjon på Kongsvingerbanen. Prosjektet
innebærer to nye plattformer, planfri
forbindelse mellom plattformene med overgangsbru trapp og heis, forlenget kryssingsspor, nytt buttspor, innfartsparkering,
gang- og sykkelvei, samt prosjektering av
nedleggelse av Auli holdeplass. For
Norconsult omfatter oppdraget alle
involverte fag.
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Om Norconsult

Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedriftene
i Norden, med virksomhet som spenner over fire verdensdeler. Våre tjenester
er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur. Norconsult er
engasjert i prosjekter innen bygg og eiendom, samferdsel, energi, industri, vann
og avløp, olje og gass, miljø, plan, arkitektur, sikkerhet og IT. Selskapet har 4 400
medarbeidere og 109 kontorer i Norge og internasjonalt. Hovedkontoret ligger
i Sandvika utenfor Oslo. Selskapet er eid av egne medarbeidere.
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