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Dette er Bane NOR
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Bane NORs ambisjon er å være en fremtidsrettet 
samfunnsaktør som leverer et velfungerende, 
pålitelig og sikkert transportsystem og som 
legger grunnlaget for trafikkvekst på jernbanen 
gjennom utvikling av eiendom, knutepunkter og 
godsterminaler



Våre ansvarsområder
• Planlegge og bygge ny jernbaneinfrastruktur

• Forvalte, drifte og vedlikeholde, samt fornye det nasjonale jernbanenettet

• Drifte jernbanen operativt, inkludert trafikkstyring og -informasjon på stasjonene

• Forvalte og utvikle både jernbaneeiendom og driftsuavhengig eiendom

• Koordinere operativt sikkerhetsarbeid, operativ beredskap og operativ 
krisehåndtering
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Jernbaneprosjekter i Trøndelag 
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1. Elektrifisering, Trønder og 
Meråkerbanen

2. Leangen stasjon

3. Trondheim godsterminal, 
Heggstadmoen

4. Ler kryssingsspor, Trønderbanen

5. ERTMS, Røros- og Solørbanen
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Røros



Trondheim godsterminal, 
Heggstadmoen
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Trondheim godsterminal Heggstadmoen                                      Foto: Teknobygg6
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• Ca. 2000m nybygde spor
− Nytt spor fra Heimdal st. til terminalen

− 6 nye spor på terminalen

• 2 lastegater hver på 300 m og 200 m

• Kapasitet 3 godstog samtidig når nytt 
spor 3 på Heimdal stasjon er ferdig i 
mai 2018

• Adm.bygg og truckgarasje tilrettelagt 
for 2 operatører

• Byggetid 18 måneder

• Kostnad 145 MNOK

Trondheim godsterminal Heggstadmoen                                      Foto: Teknobygg



• Gir sammen med 
forlengelse av spor 3 
på Heimdal mer gods 
på bane mellom 
Trondheim og Oslo

• Prosjektene tas i bruk i 
juni 2018
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Trondheim godsterminal, Heggstadmoen
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Leangen stasjon
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Leangen stasjon 

• jk
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• Planlagt ferdig 1. august 2019 

• Konkurransegrunnlag 1. mai 2018

• Anleggsstart 1. september 2018

• Reguleringsplan under behandling
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Leangen stasjon

• En hovedentreprise:

− Grunnarbeider

− Plattform

− Heis og trappehus

− Spor, signal og KL
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Ler kryssingsspor
Trønderbanen
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• Etablere kryssingsmuligheter for 600 meter lange godstog

• Fjerne planoverganger innenfor planområdet

• Tilby en sikker omstigning og universell utforming for alle passasjergrupper

• Forventet byggestart vår 2019
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Ler kryssingsspor – et strakstiltak for godstrafikken
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Omfang:

• Forlenget kryssingsspor

• To nye bruer

• Nytt KL-anlegg

• To nye kulverter

• Detaljplan er ferdig

• Avventer beslutning på byggeplan
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Ler kryssingsspor



ERMTS:
Nytt signalsystem for jernbanen
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• European Rail Traffic Management System

• Et felles europeisk signalanlegg for jernbanen

• Skal på sikt erstatte alle nasjonale signalanlegg i Europa
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ERTMS – Norges største digitaliseringsprosjekt

• For de reisende 
betyr ERTMS en 
mer stabil 
jernbane med 
høyere 
punktlighet, økt 
sikkerhet og på 
sikt mer kapasitet
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• ERTMS skal tas i bruk på Rørosbanen i løpet 

av 2023-2024

• Forberedende arbeider i 2021 og 2022:

− Prosjektering og bygging av føringsveier for 

nytt signalanlegg (kabelkanaler, rørføringer 

og kummer)

− Alle stasjoner, blokkposter og sikrede 

planoverganger

− Sannsynlig at omfanget utlyses som én 

kontrakt (totalentreprise)

• En del forberedende arbeider er allerede 

utført på Trønderbanen
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ERTMS – utbygging i Trøndelag
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Elektrifisering av 
Trønder- og Meråkerbanen
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• Videreutvikle infrastrukturen og styrke 
jernbanens konkurransekraft

• Mer miljøvennlig togproduksjon

• Effektive og raske godstransporter på 
jernbane mellom Sverige og Midt-Norge

• Mer effektiv og fleksibel togproduksjon hos 
trafikkoperatørene
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Elektrifisering av Trønder- og Meråkerbanen
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- Nordlandsbanen 121,5 km

- Stavne-Leangen      5,5 km

- Meråkerbanen 74 km

Omfang:

• KL, Autotransformatorer, 
omformerstasjoner, punktvis utvidelse 
av baneprofil, tilpasning av 
togdeteksjon
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Kontrakter:

• Totalentreprise KL-anlegg

• Totalentreprise omformerstasjoner

• Totalentreprise infrastruktur (bruer o.a.)

• Planlagt oppstart 2018 - ferdigstillelse 
2023.

- Høsten 2017: Krav fra SD om ny 
budsjettvurdering før bevilgning

- Ny vurdering sendt til SD januar 2018

Elektrifisering Trønder- og Meråkerbanen
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