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Nes kommune - Bane NORs uttalelse til oppstart av rullering av kommuneplanen og
utleggelse av forslag til planprogram til offentlig ettersyn og høring

Vi viser til deres brev med vedlegg datert 25.06.21.

Kongsvingerbanen er av nasjonal og stor regional interesse. Trafikken på Kongsvingerbanen
består i dag av lokaltog (65%), region- og fjerntog til og fra Sverige (15%) og godstog (20%).
Kongsvingerbanen har en høy markedsandel for arbeidsreiser på strekningen Kongsvinger – Oslo.
Banen møter sterk konkurranse fra privatbil med en utbygget E16. Kongsvingerbanen er en viktig
godsbane for tømmer- og skogsprodukter i forbindelse med Solør- og Rørosbanen og som
mellomriksbane med Sverige. I deler av døgnet har banen for lav kapasitet.

Bane NOR som jernbanemyndighet har følgende merknader til planforslaget

Bane NOR har ikke merknader til planprogrammet, som synes i tråd med overordnede føringer. Vi
vil derfor konsentrere vår uttalelse her til varsel om oppstart av rullering av kommuneplanen.

Sikkerhet og planfaglige krav

Vi er opptatt av å sikre jernbaneinfrastrukturen mot økt fare for flom-, erosjons-, setning- og/eller
skredfare. På et overordnet plannivå, slik som i kommuneplanen, mener vi det bør knyttes krav til
geotekniske vurderinger, herunder krav om geotekniske grunnundersøkelser der stedlige forhold
tilsier det, og krav om at områdestabiliteten i utbyggingsområder skal tilfredsstille retningslinjer gitt
av NVE.

Videre bør vurdering av flomveier og bortledning av overflatevann skje på en slik måte at ikke
samfunnskritisk infrastruktur, herunder jernbanen, blir skadelidende. Vi gjør samtidig kommunen
oppmerksom på at våre stikkrenner under jernbanen ikke kan anses som en trygg resipient for
overvann. Det må gjøres en særskilt vurdering av tilstand og kapasitet på stikkrenner i planarbeid
som skal legge til rette for tiltak som kan gi økt belastning på jernbanens stikkrenner.

Planoverganger og økt ferdsel
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Planoverganger er de stedene langs jernbanen hvor det over tid er flest ulykker. Vi kan ikke 
akseptere ny arealbruk som vil kunne øke ferdselen over planovergangene. 

Jernbanens arealbehov  

Bane NOR har en rekke planprosjekter langs Kongsvingerbanen og i Nes kommune, herunder 
nevnes bl.a. arbeidet vårt med fjerning av planovergang og forlengelse av kryssingsporet på 
Seterstøa, nytt krysningsspor på Bodung, samt oppgradering av Rånåsfoss stasjon inklusiv 
forlengelse av eksisterende kryssingsspor.   

Kongsvingerbanen er erklært overbelastet. I den forbindelse har Jernbanedirektoratet utarbeidet en 
konseptvalgutredning (KVU) for Kongsvingerbanen. Utredningen gir anbefaling både til valg av 
konsept og videre planlegging av anbefalt konsept på kort, mellomlang og lang sikt. Vi anbefaler 
derfor at byggegrenser ihht Jernbanelovn § 10 (30 m fra nærmeste spormidt) legges til grunn i det 
videre planarbeidet og at denne medtas som planretningslinje til arealdelen. Vi forutsetter for øvrig 
at viktige infrastrukturarealer avsettes til baneformål i arealdelen.  

Nasjonal og regional arealpolitikk  

Nes kommune legger opp til at hovedandelen av bolig- og næringsveksten skal lokaliseres til 
Årnes. Styrking av kommunesenteret, som også innehar jernbanestasjon, er i tråd med nasjonale 
og regionale føringer for samordnet areal- og transportplanlegging.  

I tillegg til myndighetsrollen har Bane NOR en rolle som grunneier. Bane NOR som grunneier har 
behov for å ivareta sine interesser i plansaker på linje med andre grunneiere.  

Bane NOR som grunneier har derfor følgende merknader: 

Av det forelagte materialet skal Årnes fremdeles ha rollen som kommunesenter og prioritert 
tettsted. Det skal legges til rette for utbygging der det er gode muligheter for bra kollektivdekning, 
som vil styrke grunnlaget for levende tettsteder, økt kollektivtransport, sykling og gange. Dette er i 
tråd med våre tanker og hva vi vil legge til grunn for prosjektet Årnes Brygge. Det ser også ut til at 
kommunedelplan for Årnes videreføres slik den er, og at vårt prosjekt Årnes Brygge fremdeles vil 
ha status innen sentrumsformål. 

Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i 
vår veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging: https://www.banenor.no/Omoss/ 
sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/ samt i vårt tekniske regelverk: 
https://trv.banenor.no/wiki/Forside 
 

Vi forventer at forslagsstiller setter seg inn i dette materialet før det utarbeides planforslag. 

 

Med vennlig hilsen 

Jostein Berger Meisdalen 
fung. sjef, Planforvaltning 
Bane, Drift og teknologi 

Marianne Hvalsmarken 
senioringeniør 
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