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Vår saksbehandler: Marianne Hvalsmarken
E-post: Marianne.Hvalsmarken@banenor.no

Nes kommune - offentlig ettersyn av forslag til kommuneplan 2022-2034 - Bane NORs
uttalelse med innsigelse
Vi viser til deres brev med vedlegg av 25.05.22.
Sammendrag
Bane NOR som jernbanemyndighet mener planbestemmelse § 1.2.1 går lenger enn det Lov om
planlegging og byggesaksbehandling (PBL) gir kommunen hjemmel til. Bane NOR fremmer
innsigelse til planbestemmelser som kan vanskeliggjøre eller fordyre gjennomføring av
vedtatte reguleringsplaner og jernbanens behov for å gjennomføre en effektiv drift,
vedlikehold og fornyelse på det nasjonale jernbanenettet.

Bane NOR som jernbanemyndighet mener
Kongsvingerbanen er av nasjonal betydning i forhold til både gods- og persontransport til/fra
Sverige, samt av stor regional betydning for persontransport.
I Nes kommune finnes følgende detaljreguleringsplaner/-prosesser som innebærer
jernbaneutbygging, og som helt eller delvis ikke er utbygd per dato. Følgende er en opplisting av
vedtatte eller antatt nært forestående vedtatte reguleringsplaner:
-

-

Detaljreguleringsplan for Årnes stasjon, vedtatt 2000, som bl.a. muliggjør planfri kryssing
av sporområdet for gående/syklende (allerede utbygd), samt etablering av ny sideplattform
(per dato ikke utbygd).
Detaljregulering Husmo, gnr 149 bnr 1, vedtatt 2001, som muliggjør sanering av
planovergang til fordel for planfri kryssing (per dato ikke utbygd).
Detaljreguleringsplan for Rånåsfoss stasjon, vedtatt 2022, som bl.a. tilrettelegger for økt
kapasitet for lengre godstog og stasjonsoppgradering (per dato ikke utbygd).
Detaljreguleringsplan Seterstøa, forespeilet vedtatt etter sommeren 2022, som
tilrettelegger for økt kapasitet for lengre godstog ved fjerning av en planovergang som
erstattes med planfri kryssing.
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Bane NOR mener planbestemmelser som innskjerper reglene om utarbeidelse av reguleringsplan
skaper usikkerhet/risiko i forhold til nasjonalt viktige jernbaneutbygginger i kommunen. Vi kan heller
ikke se at konsekvensene av slike skjerpede bestemmelser er vurdert i forhold til jernbaneutbygginger spesielt, eller at jernbaneutbygginger er unntatt fra de skjerpede kravene som
planbestemmelser kan tilsi. Dersom planbestemmelse § 1.2.1 blir vedtatt, kan kommunen stille
krav om ny regulering for planer eldre enn 10 år, samt for vedtatte reguleringsplaner yngre enn 10
år. Dette mener vi er utfordrende for fremtidige jernbaneutbygginger. For å understreke sistnevnte
viser vi til reguleringsplan for Årnes som er eldre enn 10 år og er delvis utbygd allerede med planfri
kryssing av spor/stasjonsområdet. Men ny sideplattform på stasjonen i henhold til planen er ikke
utbygd. Vi mener en ev. ny sideplattform med tilhørende trapp og heis/rampe er forhold som enkelt
bør ivaretas gjennom kommunens byggesaksbehandling, fremfor at det eksempelvis fremmes krav
om en ny ressurskrevende reguleringsplanlegging. Det er viktig for jernbanen å ha en reserve av
prosjekter som kan gjennomføres raskt i samsvar med vedtatt reguleringsplan.
Jernbanen har behov for å kunne gjennomføre mindre tiltak knyttet til drift, vedlikehold og fornyelse
av spor og tekniske anlegg. Dette er mindre tiltak uten vesentlige konsekvenser for miljø og
samfunn. Tiltakene utføres i all hovedsak på jernbanegrunn, eller gjennom avtale med grunneier.
Tiltakene vil i mange tilfeller også være unntatt for byggesaksbehandling. Vi viser i denne
sammenheng til Byggesaksforskriften (sak 10) § 4.3 andre ledd, bokstav b. Det er uhensiktsmessig
å utarbeide reguleringsplan for slike tiltak, slik første ledd i planbestemmelse § 1.2.1 legger opp til.
Vi ber derfor om at jernbanens behov for drift, vedlikehold og fornyelse unntas fra plankravet. Et
slikt unntak kan for eksempel innarbeides i planbestemmelse § 1.2.3 og § 2.4.1. Vi mener også det
må gjøres unntak for jernbanens uforhindret drift og skjøtsel i foreslått § 2.4.2. Jernbanen har
skjøtselsplikt og det er siktkrav som må opprettholdes for å kunne gjennomføre en sikker drift.
Planbestemmelsen § 1.2.1 framstår som et bygge- og deleforbud. Kommunens hjemmel til å
nedlegge et slikt midlertidig bygge- og deleforbud ligger innenfor plan- og bygningsloven § 13-1, og
da basert på en konkret angivelse av område som skal undergis ny planlegging.
Vi mener derfor at planbestemmelse § 1.2.1 går lenger enn det Lov om planlegging og
byggesaksbehandling gir kommunen hjemmel til. Bane NOR fremmer innsigelse til
planbestemmelser som kan vanskeliggjøre eller fordyre gjennomføring av vedtatte
reguleringsplaner og jernbanens behov for å gjennomføre en effektiv drift, vedlikehold og
fornyelse på det nasjonale jernbanenettet. Innsigelsen er hjemlet i plan og bygningsloven § 5-4,
første og fjerde ledd.
Arealbruken til kollektivformål/parkering sentralt i Årnes og ved Årnes stasjon bør sees i
sammenheng med en helhetlig arealstrategi slik at beslutninger omkring arealbruk gir riktige
forutsetninger for å lykkes med byutvikling rundt knutepunktene. Effektiv arealbruk og en langsiktig
strategi for parkering og mobilitet er en viktig nøkkel for å nå målene til kommunen. Gode
sammenhengende forbindelser prioritert for gående og syklende vil bidra til at flere velger bort
privatbilen.
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 følgende merknader
Generelt
Kommunen bør legge vekt på bevaring, opprettholdelse og styrking av dagens handel og
servicetilbud i Årnes sentrum, og unngå forvitring utover den etablerte sentrumsstrukturen. Det vil
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først være på det tidspunktet virksomheter i sentrum har lykkes over lengre tid, og sentrum er
moden for utvidelse at kommunen bør se hen til å utvide sentrumsformålet.

Kommentarer til planbestemmelsene
§ 9.1.4: Foreslåtte bestemmelser om krav til å fastsette i reguleringsplan boligtyper, størrelser og
antall oppfattes for streng. Vi anbefaler for plansaker at boligtyper, størrelser og antall angis
overordnet og ikke forpliktende i planen, dette ettersom utforming, størrelser og hvilket antall
boliger som bygges ut er markedsstyrt. En konsekvens av en rigid regulering av dette forholdet vil
medføre et stort antall dispensasjonssaker fra plan.
Videre vil kravet om gjennomgående leiligheter ikke være mulig å gjennomføre i praksis. Alle
eiendommers fotavtrykk er ulike, få eiendommer er rektangulære, firkantede eller er flate uten
topografi. Kravet om gjennomgående leiligheter vil medføre store utfordringer i flere prosjekter med
å få utviklet gode boliger og boligtilfang som kommunen ønsker. Kravet bør tas ut fra
kommuneplanens bestemmelser, alternativt mykes opp som kommunens anbefaling.
Bestemmelse som angir forbud mot svalganger i prosjekter må ses i sammenheng med markedet
for nye boliger i kommunen. Et forbud mot svalganger vil høyst sannsynlig medføre et lavere tilfang
av nye prosjekter og boliger i kommunen, ettersom utbyggere ikke vil ha gjennomføringsevne til å
bygge ut. Forbudet bør tas ut av kommuneplanens bestemmelser.
§ 9.4.2: Foreslåtte bestemmelser og krav til nærlekeplasser, kvartalspark og mua/uteoppholdsareal
er foreslått økt betraktelig fra gjeldende kommuneplan, og vil for sentrumsområder ikke være
gjennomførbart og som en konsekvens medføre at det ikke blir utviklet nye boligprosjekter i
sentrumsområdene som kommunen ønsker. I tillegg foreslått detaljkrav til antall og type
lekeapparater. Vi anbefaler at gjeldende bestemmelser videreføres, og at det reguleres en
differensiering med henhold til om prosjektet har beliggenhet i sentrum eller i grendene. Videre
anbefales det at detaljkrav til antall og type lekeapparater mykes opp som en anbefaling og ikke et
krav.
§ 9.6.1: Her anbefaler vi at mobilitetsplanen på plannivå ligger på et overordnet nivå og at det
utarbeides en veileder for hvordan mobilitetsplanen skal svares ut. Forslagsvis kan
mobilitetsplanen være del av trafikkanalysen.
§§ 9.6.4 og 9.6.5: Det er foreslått en ny regulering med minste og maks krav til antall
parkeringsplasser for bil. Vi anbefaler at bestemmelsen kun angir maks krav til parkering, slik at
kommunen bidrar ytterligere til det grønne skiftet og at flere skal over til gange og sykkel. Videre
bør det opprettholdes en differensiering for om prosjektet ligger i sentrum, randsonen eller i
grendene.
Forslaget viderefører dagens krav til antall sykkelparkeringer. Krav til antall sykkelparkeringer bør
imidlertid ses i sammenheng med krav til antall parkeringsplasser for bil. Det bør spesielt ses på
forholdet til prosjekter i sentrum hvor parkeringsdekningen for biler bør være lavere og
sykkelparkering prioriteres. Videre bør kravet til antall innendørs sykkelparkeringer også ses opp
mot beliggenhet for prosjektet. Forslag til krav om 50 % innendørs sykkelparkering bør reduseres til
30% slik at kravet faktisk er gjennomførbart.
Det er foreslått krav til servicebil i prosjektene. Vi er usikre på hva som menes med en servicebil,
årsaken til at servicebiler i prosjekter må prioriteres og hvilke type prosjekter som har behov for en
servicebil. Dette temaet bør begrunnes ytterligere.
Det er foreslått krav til antall gjesteparkeringer, hvor antallskravet for større prosjekter ikke vil være
gjennomførbart i praksis. Krav til gjesteparkering bør ses i sammenheng med om prosjektet har
beliggenhet i sentrum eller i grendene, antall boliger eller størrelse av prosjektet, i tillegg andre
relevante vurderinger.
Ved eventuelle spørsmål eller behov for samråd om ovennevnte, ber vi om at vår saksbehandler
kontaktes.
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Med vennlig hilsen

Vibeke Aarnes
banedirektør
Drift og teknologi

Ragnhild Lien
sjef Planforvaltning
Bane, Drift og teknologi
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