
 

http://projects.cowiportal.com/ps/a047184/Documents/3 Project documents/Jernbanespor/Mulige traseer for jernbanespor til Nordre havn.docx 

  

 ADRESSE COWI AS 

Grensev. 88 

Postboks 6412 Etterstad 

0605 Oslo 

 TLF +47 02694 

 WWW cowi.no 

OPPDRAGSNR. A047184 

DOKUMENTNR.  

VERSJON  

UTGIVELSESDATO  

UTARBEIDET TKNU 

KONTROLLERT TOCE 

GODKJENT MSCK 

INNHOLD 

1 Innledning 2 

2 Forutsetninger 3 

3 Andre planer i området 4 

4 Grunnforhold 5 

5 Beskrivelse av alternativene 6 

5.1 Alt. 1, Nordlig trasé, direkte spor mot øst og vest 6 

5.2 Alt. 2, Sørlig trasé 7 

6 Spor på kaiområdet 8 

7 Tilkobling til eksisterende bane 9 

7.1 Langemyr 9 

7.2 Dalane stasjon og skiftetomt 9 

7.3 Kristiansand stasjon 10 

8 Håndtering av tunnelmasser 11 

9 Konklusjon 12 

10 Vedlegg 12 

 

KRISTIANSAND HAVN 

MULIGE TRASEER FOR 
JERNBANESPOR TIL NORDRE 

HAVN 

 



 
MULIGE TRASEER FOR GODSTOGSPOR TIL NORDRE HAVN 2/12 

1 Innledning  

Kristiansand havn har gitt innspill til SVV sine planer for "E39/E18 Ytre ringvei Vige 

– Volleberg om at ny vei ikke bør legges slik at den senere vil komme i konflikt, og 

vanskeligjøre og fordyre bygging av jernbanespor til Nordre havn.  

Med Regjeringens nasjonale mål om å overføre gods fra vei til bane, mener 

Kristiansand havn at et spor til Nordre havn vil være viktig i fremtiden. Det er derfor 

ønskelig å sikre seg at det vil være mulig å etablere et godtogspor til havna.  

Jernbaneverket har ikke ønsket å se på mulige traserer. Kristiansand havn har 

derfor engasjert COWI for å gjøre denne jobben. 

Dette notatet omhandler derfor mulige traseer for et nytt godstogspor til Nordre 

havn. 
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2 Forutsetninger 

Arbeidet er ikke fullstendig og det er ikke utført detaljerte studier ang grunnforhold 

mm. Det er først og fremst overordnet fokusert på mulige konfliktpunkter opp mot 

ny ringvei rundt Kristiansand, for å hindre eventuelle fremtidige konflikter. Det er 

også søkt å unngå områder med allerede kjente geologiske utfordringer. 

Notatet går heller ikke i dybden i jernbanetekniske spørsmål om tilknytningen til 

JBVs signal- og sikringsanlegg. JBV skal i årene fremover bygge om/skifte ut mye 

av dette. Det er derfor viktig at JBV tar innspill om tilkobling av nytt godsspor med i 

sine planer for utvikling av Sørlandsbanen. 

Et jernbanespor har helt klare begrensninger i når det gjelder horisontal- og 

vertikalkurvatur. Det resulterer i relativt "stiv" linjeføring/trase mellom start- og 

endepunkt. Det er ikke store muligheter for høydeendringer på slike korte traseer. 

Vei og jernbanetraseer har meget forskjellige kriterier for stignings- og 

kurveforhold. På bakgrunn av dette, kan man for jernbanespor til Nordre Havn, 

derfor ikke se fordeler med samkjøring av traseen for vei og jernbane.  

Det viktigste i denne sammenheng er at prosjektene informerer hverandre om sine 

planer, slik at konflikter kan unngås. 

I anleggsfasen vil det derimot være en fordel med en viss avstand mellom 

traseene, slik at arbeidet med nytt jernbanespor/-tunnel ikke får negative 

konsekvenser for ringveien. 

Vedlagte tegninger viser mulige traseer, og plassering er stort sett bare låst ved 

sør-vestenden av Vollevann og ved tilkobling til eksisterende jernbanespor ved 

Langemyr/Dalane. Mellom disse punktene er det rom for justeringer av trasene. 

Det er ønskelig med lastespor havneområdet, både mot øst og mot syd.  
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3 Andre planer i området 

Det foregår for tiden arbeid med flere store planer i og rundt Kristiansand.  

Ny ringvei rundt Kristiansand 

Ytre ringveg Vige – Volleberg er under planlegging. Her er det flere mulige traser. 

SVVs planer er brukt i dette arbeidet. 

 
Hovedplan "ny" Kristiansand stasjon 

Jernbaneverket er i ferd med å ferdigstille arbeidet med hovedplan for Kristiansand 

stasjon. Det legges opp til dobbeltspor mellom Kristiansand og Krossen. Denne 

planen omfatter også havnespor for havna i sentrum, men ingen planer for spor til 

Nordre havn. 
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4 Grunnforhold 

Bjørndal gård 

I områdene ved Bjørndal gård og Bjørndalsletta er det dårlige grunnforhold. Disse 

områdene er derfor unngått. 

 

Vollevann 

Vollevann er på det dypeste på kote -1. En trase under vannet vil derfor måtte gå 

dypt og det vil være ugunstig for sporgeometrien. En trase via tunnelrør "gjennom" 

vannet kan være mulig, men det forutsetter kompliserte arbeidsoperasjoner med 

blant annet nedtapping av vannet. 

Ved å krysse under dagens Europavei like sør-vest for vannet unngår man selve 

vannet. Det blir derimot liten overdekking over tunellen og det må påregnes egne 

konstruksjoner for vei og jernbanen i dette området. 

Ny ringvei legges så dypt at den kan gå under jernbanen. 

Dersom det er behov for en konstruksjoner over veien ved krysningspunktet bør 

disse bygges samtidig med veien.  

 

Overdekking 

GEO-data og terrengprofiler for hele området lang trasene har ikke vært 

tilgjengelig, men overdekking ser likevel ut til å være tilstrekkelig langs traseene. 

Grunnforhold og terrengprofiler må vurderes nærmere i senere faser. 
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5 Beskrivelse av alternativene 

Felles for alternativene er forslaget til sporløsning på kaiområdet. Begge traseene 

går i nordlig retning gjennom Ringåsen og videre under dagens E18 mot nordvest 

like vest for Vollevann. 

5.1 Alt. 1, Nordlig trasé, direkte spor mot øst og vest 

Den nordlige traseen gjør det mulig å knytte sporet til Sørlandsbanen både mot 

nord og mot syd ved Langemyr/Dalane. Det vil da være mulig å sette opp godstog 

på havneområdet og kjøre disse direkte vestover mot Stavanger og 

godsterminalen på Ganddal. 

 

Figur 1 Utsnitt fra vedlegg 1 

Fra nord går sporet inn i fjellet like nord for Glitre. Like etter er det en kløft hvor det 

ikke er tilstrekkelig overdekking og traseen vil gå noen få meter i dagen. I dette 

området planlegger det et massedeponi og det bør i dette området være utstøpt 

tunnel med fylling over. Utstøping av tunnelløp bør gjøres før deponiet etableres. 

Videre svinger traseen inn under SVVs røde/blå korridor under/gjennom Bymarka 

og krysser Otra på samme sted som veien. 

Sporet kan krysse Otra i samme høyde som veien, eller under veien. En kryssing 

lavere nede er gunstig for vertikalgeometrien. Vedlagte tegning viser begge 

alternativene. 

 Lengde ca. 6 950m 

 Største stigning/fall 18,2‰ / 9,3‰ 

 Minste kurveradius er 300m 
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5.2 Alt. 2, Sørlig trasé 

Dette alternativet går lenger sør, og er noe kortere 

Traseen svinger inn under SVVs sorte korridor under/gjennom Bymarka og kan 

krysse Otra på omtrent samme sted som veien. 

Dette alternativet gir et noe kortere trasé, men det vil være vanskelig med 

"direktespor" (tilsving) mot vest. 

 

Figur 2 Utsnitt fra vedlegg 2 

 Lengde ca. 6 600m 

 Største stigning/fall 10,8‰. 

 Minste kurveradius er 400m 
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6 Spor på kaiområdet 

Det vil være flere muligheter for sporløsning i havneområdet. Det er ikke foretatt 

detaljerte studier i denne sammenheng. 

Den skisserte løsningen viser ankomstspor på kaia mot sør og avgrening til 

kontainerspor mot øst. Avgreiningen mot øst er tegnet med en kurveradius på ca. 

210m, dette er noe lite, men med videre bearbeiding vil dette antakelig kunne 

økes. Dette er en fleksibel løsning, og godstog vil kunne settes opp på havna og 

kjøre direkte til destinasjonen uten videre skifting på Langemyr godsterminal. 

En annen løsning kan være å anlegge en sporveksel i Ringåsen og føre et spor 

mot øst og et mot sør. Lokomotiv må da skyve togstammene til havna. Loket kan 

så returnerer til Langemyr. Denne løsningen er enkel, men lite fleksibel, og 

betinger skifting på Langemyr for hvert tog til havna. Løsningen vil gi noe kortere 

lastespor. 

 

Figur 3 Utsnitt fra vedlegg 3 
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Figur 5 Dalane, kart finn.no 

Figur 4 Langemyr godsterminal, kart.finn.no 

7 Tilkobling til eksisterende bane 

For tilkobling av det nye sporet til eksisterende spor er det hovedsakelig 2 

alternativer som virker aktuelle. 

7.1 Langemyr 

Langemyr godsterminal er 

godsknutepunktet for 

regionen, og det er her 

speditørene har sine baser.  

Tilknytningen av et nytt 

godsspor bør skje via 

hovedsporet i sørenden av 

stasjonen, mellom innkjør B 

og ytterste sporveksel. På den 

måten kan togstammer fra 

Nordre havn kjøre direkte inn i 

avvik og videre skiftes inn i 

lastesporene. Godstog som er 

ferdig oppsatt på havna vil 

kunne kjøre direkte østover, 

uten videre skifting på 

Langemyr. 

7.2 Dalane stasjon 
og skiftetomt 

Den gamle skiftetomta på 

Dalene har tidligere vært 

benyttet til godstrafikk. 

Dette området har gode 

arealer og antas å relativt 

enkelt kunne bygges om til en 

effektiv skiftetomt for 

godstrafikk, og for et spor fra 

Nordre havn hvor godstog kan 

kjøre direkte videre vestover,  
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7.3 Kristiansand stasjon 

Kristiansand er en sekkestasjon, hvor togene må snu kjøreretning.  

 

Figur 6 Kristiansand stasjon. Kilde: kart.finn.no 

Stasjonen ligger i sentrum, og i hovedplanen som er under utarbeidelse, er det ikke 

satt av arealer til skifting for godstrafikk. Det er satt av arealer til havnespor som 

gjør det mulig å kjøre togstammer fra havna i sentrum og opp til Langemyr for 

videre skifting. 

En tilknytning fra Nordre havn til Kristiansand stasjon og anses som 

uhensiktsmessig og uaktuell. 

  



 
MULIGE TRASEER FOR GODSTOGSPOR TIL NORDRE HAVN 11/12 

8 Håndtering av tunnelmasser 

Det vil bli store mengder masser fra tunneldriften som må håndteres.  

Det er lite trolig at dette vil kunne fraktes via veisystemet. Et alternativ vil være å 

starte byggingen fra havneområdet og bruke massene til fylling i sjøen for bygging 

av havna. Her kan også massene transporteres bort med skip/lekter. 

 
Figur 7 Eksempel på tunnelprofil, Drill and Blast 

  



 
MULIGE TRASEER FOR GODSTOGSPOR TIL NORDRE HAVN 12/12 

9 Konklusjon 

På bakgrunn av de opplysninger som foreligger, anser vi det som fult mulig å 

anlegge et godstogspor til Nordre havn. Det er ikke avdekket uløselige 

konfliktpunkter mot korridorene for den planlagte ringveien. 

Videre dialog og samarbeid mellom SVV og Kristiansand Havn vil være en 

forutsetting. 

Det meste av traséen vil antakelig måtte gå i tunnel.  

 

10 Vedlegg 

Alt. 1 

Alt. 2 

Mulig sporløsning Nordre havn. 

Typisk tunneltverrsnitt. 

 

 

 

 


