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SAKSFRAMLEGG 
 

 
Utv.saksnr Utvalg Møtedato 
 Formannskapet 18.08.2020 

1. gang behandling detaljreguleringsplan for krysningsspor ved 
Bodding 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for 
krysningsspor ved Bodding, med plankart datert 04.06.2020, bestemmelser datert 08.06.2020 og 
planbeskrivelse datert 08.06.2020, ut til offentlig ettersyn med følgende endringer: 
 
 
Rekkefølgekrav § 3.4 endres til: 

 
3.4 Opparbeidelse av gang- og sykkelveg 
Ny gang- og sykkelveg(o_SGS) fra dagens bussholdeplass ved Bodung stasjon og frem 
til omlagt Stensboddingveg med tilhørende trapp (o_SGG), skal ferdigstilles senest 
samtidig med krysningssporet. 

 
 
Del av rekkefølgekrav § 3.3 som omhandler etablering av jordbruksovergang og sikkerhetsgjerder 
tas ut. Det legges inn et nytt rekkefølgekrav § 3.8:  
 

3.8 Opparbeidelse av planskilte krysninger 
Før eksisterende overganger på km 54119, 54471, 54870, 55351 og 55767 kan stenges 
skal ny planskilt krysning ved km 54,471 med tilhørende drifteveger og anlegg 
ferdigstilles. 
 
Før eksisterende overgang på km 53,419 kan stenges skal ny planskilt krysning ved km 
53,419 med tilhørende anlegg ferdigstilles. 
 
Områder avsatt til o_SVG tilknyttet overgangene skal istandsettes og beplantes for å 
tilpasse seg eksisterende terreng. 
 
Sikkerhetsgjerder ved eksisterende planoverganger skal være etablert før planfrie 
kryssinger åpnes. 

 
 
  



VEDLEGG: 
 
 01 Plankart grunn 04.06.2020 
 02 Plankart over bakken 04.06.2020 
 03 Reguleringsbestemmelser 08.06.2020 
 04 Planbeskrivelse 
 05 Støyrapport 
 06 Biologisk mangfold 
 07 Overvann og drenering 
 08 Geoteknisk rapport 
 09 Tilleggsutredning etter møte 25.05.2020 
 10 ROS-analyse 
 
 

SAMMENDRAG: 
Bane NOR ønsker å etablere et krysningsspor med en lengde på 750 meter mellom Bodding og 
Årnes. Krysningssporet vil gi økt kapasitet på Kongsvingerbanen. Foruten krysningsspor 
innebærer planforslaget to planskilte overganger av jernbanen og sanering av seks 
planoverganger. Dette vil gi en bedre trafikksikkerhet. 
 
Rådmannen er positiv til tiltaket som gir en ønsket kapasitetsøkning og bedrer trafikksikkerheten 
på Kongsvingerbanen. Noen forhold kan med fordel vurderes på nytt frem mot en 
sluttbehandling. Rådmannen ser spesielt utfordringene planen har opp mot støy og krysning av 
jernbanen for landbruket og ønsker dette særlig belyst i høringen. Dette vil vurderes særskilt ved 
sluttbehandlingen. 
 

SAKSOPPLYSNINGER: 
Bakgrunn for saken 
 
Bane NOR ønsker å legge til rette for flere og lengre godstog på Kongsvingerbanen. På grunn av 
behov for økt kapasitet på en allerede overbelastet jernbanetrase foreslår Bane NOR et 
krysningsspor med 750 meters lengde rett nord for Bodding. Bodding er sammen med Galterud / 
Huvnes-Gulli i Kongsvinger kommune er utpekt som sentrale steder for lange kryssingsspor, fordi 
det vil øke kapasiteten på de strekningene av Kongsvingerbanen som er mest begrensende for 
fremføringen av lange godstog. Krysningssporet er tenkt med samtidig innkjøring, som skal 
minimere tidstapet når tog møter hverandre.  
 
Et krysningspunkt her vil også få flere andre konsekvenser, som at eksisterende planoverganger i 
området kan og i flere tilfeller må stenges og erstattes av nye planskilte overganger. 
 
Det ble varslet oppstart for planarbeidet 8. november 2019. Det ble deretter utarbeidet flere utkast 
til planforslag frem mot behandling. Bane NOR har også hatt et møte med berørte grunneiere.  
 
Bane NOR ønsker at krysningssporet skal stå klart i 2022 og er avhengig av vedtak av planen i 
2020. Saken fremmes derfor direkte for Formannskapet i august, for førstegangs behandling, for 
en mest mulig effektiv saksgang. 
 



 
Figur 1: Utsnitt av ortofoto med inntegnet varslet planavgrensing, der Bodding ligger nede i 
høyre hjørnet på kartet. 
 
 
Presentasjon av planforslaget 
 
Asplan Viak har utarbeidet planforslaget på vegne av Bane NOR. Planområdet er på totalt 156 
daa, der ca. 50 daa reguleres til jernbane. 
 
I kommuneplanens arealdel for Nes kommune er arealene langs Kongsvingerbanen avsatt til 
bane, LNFR-områder, næringsbebyggelse, boligbebyggelse og tjenesteyting. Strekningen avsatt 
til fremtidig kryssingsspor i kommuneplanen er på ca. 1,2 km, og ligger på vestsiden av 
eksisterende jernbane. Lengden på krysningssporet slik det foreligger i dette 
reguleringsplanforslaget er ca. 2 km, altså nesten dobbelt så langt som det som er avsatt i 
kommuneplanen. 
 
Planen legger til rette for et krysningsspor for jernbanen nord for Bodding, der mesteparten av 
arealet som berøres av tiltaket er dyrket mark i dag. Planforslaget legger også opp til at seks 
eksisterende planoverganger saneres, deriblant planovergang ved Bodung stasjon. Overgangene 
erstattes av to nye planskilte overganger i form av broer, en på Bodding og en ved Nedre 
Hagaveg 354. Planskilt krysning på Bodding sikres med gang- og sykkelveg med maksimalt 8% 
stigning. 
 
Det legges også til rette for mindre tekniske anlegg knyttet til det nye krysningssporet, samt 
anleggsområder og nye jordbruksveger. Totalt vil det gå tapt ca. 60 daa med dyrket mark, som en 
konsekvens av tiltakene i planforslaget. 
 



 
Figur 2: Utsnitt fra planforslaget som viser den nye overgangen på Bodding. 
  
Valg av planskilte overganger 
 
Bane NOR planla i utgangspunktet å legge planskilte jernbanekrysninger under bakken. Etter 
grunnundersøkelser av området og kartlegging av vannstand ble forslaget endret til en løsning 
hvor jernbanen krysses med bro. Grunnforholdene er såpass utfordrende at underganger vil 
påføre store merkostnader og være vanskelige å gjennomføre.  
 
Broen på Bodding er plassert litt nord for eksisterende jernbaneovergang og vil legge beslag på 
noe dyrket mark og dyrkbar skog, samt område regulert til næringsbebyggelse i kommuneplan for 
å få nødvendige areal. 
 
Den andre broen vil ligge ca. 1,3 km lenger nord, ved Nedre Hagaveg 354 og blir en kryssing 
som erstatter minimum fire av de eksisterende overganger i plan tilknyttet gårdsbruk. Broen er 
sikret tilstrekkelig bredde for jordbruksmaskiner (6,5m) og vil nesten utelukkende legge beslag på 
dyrket mark. 
 



 
Figur 3: 3D modell av broen ved Nedre Hagaveg 354. 
 
Innspill til varsel om oppstart  
 
Bane NOR varslet oppstart av planarbeidet 09.11.2019 med frist for innspill 07.12.2019. Det kom 
inn til sammen 17 merknader til planen, som er oppsummert og kommentert av Bane NOR i 
vedlagt planbeskrivelse punkt 2.5. 
 
 

VURDERING: 
Rådmannen stiller seg på generelt grunnlag positiv til planforslaget. Jernbanen er en transportåre 
gjennom kommunen og vår region. Banen har kapasitetsutfordringer og det er et ønske å kunne 
kjøre lengre og flere godstog enn det som er mulig i dag på strekningen. På dagens bane er det 
få muligheter til at de lange godstogene kan krysse hverandre, noe som igjen begrenser antallet 
godstog som kan trafikkere strekningen, og dermed reduseres banens robusthet. 
 
Bane NOR jobber kontinuerlig med å legge ned planoverganger. Reduksjon av planoverganger 
er svært positivt med tanke på trafikksikkerhet. Det er allikevel viktig å sikre en god vurdering av 
tiltaket, der man også jobber for å ivareta også andre interesser, slik at det blir en helhetlig god 
løsning for Kongsvingerbanen i fremtiden. 
 
Viktige fokus for kommunen i planforslaget vil være generell trafikksikkerhet, konsekvenser for 
tettstedet Bodding og konsekvenser for tilliggende jordbruk. 
 
 
1. Utvikling på Bodding 
 
Rådmannen anser det som positivt at Bodding får ny planskilt jernbaneovergang og at 
eksisterende overgang saneres. Broen vil øke trafikksikkerheten for alle brukergrupper. Det er 
også viktig å være bevisst på at jernbanen nå vil bli en større barriere i forhold til dagens 
situasjon i tettstedet.  
 
Broen vil være en massiv konstruksjon på Bodding noe som særlig vil merkes for eksisterende 
bebyggelse i umiddelbar nærhet til broen. Rådmannen ser allikevel på bro som den helhetlige 
beste løsningen på grunn av utfordringene og merkostnaden en eventuell kulvert vil ha. 
 
Broen vil legge beslag på noe dyrket mark og skog. I tillegg tar også opp noen arealer avsatt til 
næringsbebyggelse i kommuneplan. Det vil likevel fremdeles være mulig å utvikle disse 
områdene på en hensiktsmessig måte. 
 



Stigningsgrad på gang- og sykkelveger skal ikke overstige 7 % for å ha universell utforming. I 
dette tilfellet vil gang- og sykkelvegen over broen vil ikke bli universelt utformet, da det vil bety 
større terrenginngrep. Rådmannen er enig i vurderingen gjort av Bane NOR som mener 
kost/nytte effekten for å få en universell gang- og sykkelveg ikke er god nok med tanke på at 
inngrep blir mer omfattende og kostnadene høyere. Rådmannen er derfor positiv til en 
stigningsgrad på opp mot 8 % i dette tilfellet for å unngå større terrenginngrep og fordi at 
stigningslengden da begrenses til ca. 110m. 
 
 
2. Støy 
 
Jernbanetiltakene skal legge til rette for økt kapasitet på Kongsvingerbanen og støy fra jernbanen 
blir da et naturlig tema å belyse gjennom planen. Bane NOR har utarbeidet en støyrapport som 
viser dagens støy og fremtidig støy med fremskrevne tall for trafikk. Det forventes at 
jernbanetrafikken øker med opp mot 30% frem mot 2040, særlig fra godstog, som støyer mer enn 
øvrig togtrafikk.  
 
Gjennom støyrapporten har Bane NOR vurdert om krysningssporet øker de totale støyforholdene 
med 3 dB eller mer, som er et av vilkårene for at støyskjerming skal vurderes. Da dette ikke er 
tilfellet konkluderer Bane NOR med at støy ikke øker nevneverdig ved anleggelse av 
krysningssporet og at det derfor ikke er behov for støyskjerming. 
 
 

 
Figur 4: Utsnitt viser støysituasjonen i området med fremtidige oppjusterte trafikktall (2040) og nytt 
krysningsspor. 
 
 

 
Figur 5: Viser støy utelukkende fra krysningsspor.  
 
Bane NOR anser krysningssporet som en utvidelse og endring av eksisterende støykilde. Når det 
er slått fast at det ikke gir en endring på over 3 dB kontra dagens støysituasjon, har de splittet 
opp beregningene for hovedspor og krysningsspor og viser krysningssporet som en ny støykilde 
som kan vurderes for seg selv. Det er derfor vist støy isolert sett fra det nye krysningssporet (figur 
5), og på bakgrunn av dette vurdert støyskjerming for boliger som ligger nær slik at støygrenser 
overskrides av trafikk på krysningssporet. Denne vurderingen viser at tre eiendommer helt eller 
delvis ligger i gul sone, som betyr at støyskjerming skal vurderes, se tabell under: 
 



 
Tabell 1: Viser eiendommer hvor det kan være uteoppholdsareal i gul støysone.  
 
Rådmannen setter spørsmålstegn ved deler av vurderingen Bane NOR gjør for støy da det 
foreligger flere kriterier i retningslinje T-1442, som ikke er omtalt. Det vises til at togtrafikken kan 
økes med opp mot 30% fra dagens situasjon uten at det oppnås en økning på 3 dB. Dette selv 
om områdene allerede er i gul eller rød sone. Dette viser at trafikkøkningen som skal til for å få 
utslag på dette ene kravet er betydelig. Det er også grunnlag for sette spørsmålstegn ved at 
støykilden deles opp til bare å omfatte krysningsspor. 
 
Rådmannen ønsker en vurdering av om det er riktig at en støykilde kan deles opp på denne 
måten. En sammenlignbar situasjon hadde vært om Statens vegvesen kun vurderte støy kun for 
nytt felt på en motorveg dersom en motorveg hadde blitt utvidet med et felt.  
 
T-1442 punkt 3.5.2 sier som Bane NOR påpeker at støy skal vurderes der man får en økning 
over 3 dB. I tillegg til dette er derimot hovedregelen at retningslinjene skal legges til grunn i alle 
prosjekter der det kreves ny plan etter plan- og bygningsloven. Det skal også gjøres ved utvidelse 
der man ikke får en merkbar støyøkning, men anbefalte støygrenser allerede er overskredet. En 
utvidelse eller endring av anlegget stadfester plassering av den støyende virksomheten. Etter 
rådmannens vurdering er det grunnlag for å sette spørsmål om ikke dette også må vurderes i 
saker hvor det utføres endringer på jernbanen. 
 
Rådmannen ønsker at høringsinstansene herunder spesielt Fylkesmannen ser nærmer på 
hvordan retningslinjene for støy skal benyttes i forhold til kravet om støyskjerming ved en økning 
på 3 dB i henhold til punkt 3.5.2. og 3.5.3 i T-1442. Dersom Fylkesmannen ikke bekrefter at Bane 
NOR sin tolkning skal brukes vil rådmannen vurdere støyskjerming ut fra sumstøy i området med 
nye tiltak. 
 
 
3. Sanering av jordbruksoverganger og etablering av ny planskilt kryssing. 
 
Vurdering opp mot landbruket. 
 
I planforslaget blir det lagt opp til at samtlige jordbruksoverganger mellom Bodding frem til og 
med overgang Brautergutua saneres. For å erstatte overgangene er det regulert en ny planskilt 
kryssing med bro ved Nedre Hagaveg 354 (km. 54.870). 
 
Rådmannen er generelt positiv til at eksisterende overganger saneres med tanke på 
trafikksikkerhet og videre utvikling av Kongsvingerbanen, men ser noen utfordringer både til 
prosess og til resultat slik det nå er regulert i planforslag. 
 



 
Figur 6: Viser de fire jordbruksovergangene som stenges, samt overgang Brautergutua (km. 55,767), 
som også vises stengt i planen. Ny planskilt kryssing er plassert ved overgang km. 54.870. 
 
Opprinnelig tenkte man kulverter for å erstatte dagens krysninger. Etter grunnundersøkelser har 
Bane NOR gått bort fra dette, da det viste seg å være utfordrende grunnforhold. Kulvert blir  
ansett som for kostbart, fordi den er kostbar å anlegge og vil kreve kontinuerlig vedlikehold. 
Broløsninger krever større inngrep og vil være mye mer synlig i landskapet. Rådmannen ser at 
kulverter er krevende å etablere, og er derfor enig i grepet Bane NOR har gjort her. En positiv 
konsekvens er også at broene vil være støyreduserende, da det vil bli en voll mot tilliggende 
bebyggelse. 
 
Etablering av jordbrukskrysningen vil endre situasjonen for åtte gårdsbruk slik situasjonen er i 
dag. Totalt har de ca. 1500 dekar dyrket mark på «feil» side av jernbanen, over 2000 daa om 
man teller med dyrket mark de leier per dags dato. Konsekvensene for driften av gårdsbrukene er 
med andre ord vesentlige. Lengst omkjøringsveg får brukene ved Bratuergutua med en omveg på 
opp mot 4,4 kilometer frem og tilbake for å nå sine jorder. 
 
Bane NOR har vurdert to overganger for å minske de negative konsekvensene for jordbruket, 
men finner det ikke økonomisk forsvarlig, da det vil koste 20-30 millioner mer. De anser også 
konsekvensene som rimelige, da det tidligere er gjort lignende vurderinger andre steder i landet. 
Det er blant annet vist til en dom der en omkjøringsveg på opp mot 4 km ble ansett som rimelig, 
se vedlegg 9 punkt 2.2. 
 
For at samtlige skal ha adkomst til overgangen, er det regulert ca. 4,4 km jordbruksveg som 
legger beslag på ca. 30 dekar dyrket mark totalt. I tillegg medfører den planskilte krysningen 
omdisponering av noe areal. 
 
Rådmannen mener at valgt plassering av planskilt krysning er riktig. Plasseringen er sentral for 
samtlige berørte gårdsbruk, og ligger nærmest plassert gårdsbruket som vil bruke overgangen 
hyppigst. Overgangen var vist lenger sør i et tidligere forslag, men ble flyttet til nåværende 
plassering etter et møte med eierne av berørte gårdsbruk. En negativ konsekvens er nærheten 
overgangen vil ha til Nedre Hagaveg 354, en boligtomt tett opp mot jernbane og foreslått 
overgang. Forholdet er tatt opp i eget punkt 4 under «Vurdering», senere i saksframlegget. 
 



Med Bane NOR sin begrunnelse ser det ut som løsningen som er valgt er rimelig i forhold til 
tidligere saker, men det er ikke belyst de faktiske konsekvensene dette medfører som også styres 
av for eksempel hyppighet av krysning. 
  
Rådmannen mener derfor at Bane NOR viser en akseptabel løsning, men at den bedre bør 
vurderes opp mot andre alternativ. Jordvern og videre drift av berørte gårdsbruk skal også veie 
tungt. Rådmannen ser at det er et kostnadsbesparende grep med færre overganger isolert sett 
for det offentlige, men at det bør utredes om det kan være en bedre helhetlig løsning med en 
planskilt krysning ved for eksempel Brautergutua. 
 
Rådmannen vil avholde et møte i forbindelse med offentlig ettersyn av planen i regi av 
kommunen, der berørte grunneiere og Bane NOR deltar. Formålet blir å se nærmere på 
konsekvensene for jordbruket, og å se på alternativ for både kryssinger og jordbruksveger. Samt 
om det finnes løsninger som kan begrense nedbygging av dyrket mark. Endelig valgt løsning som 
tas opp til sluttbehandling kan bli den samme om dette er den beste løsningen totalt sett, men 
kommunen vil da ha et bedre grunnlag der alle aspekter av tiltaket blir ivaretatt og målt opp mot 
hverandre. Eventuelle innspill fra overordnende instanser vil også spille inn på en endelig 
vurdering her. 
 
Brukerne av den nye kryssingen har også signalisert at de er bekymret for trafikksikkerheten slik 
overgangen er utformet. Det er usikkerhet om det tilstrekkelige siktlinjer, slik at man ikke møter 
hverandre på toppen av broen uten mulighet til å manøvrere. Veger og svingradius må være 
utformet slik at det sikres gode løsninger. Siktlinjer i kryss bør også sikres i så måte. Rådmannen 
forslår at også disse forholdene vurderes nærmere før sluttbehandling. 
 
Et annet spørsmål som må vurderes er eierforhold til jordbruksvegene. Vegen er nå regulert til en 
felles eierform, det vil si at Bane NOR ser for seg at vegene eies, vedlikeholdes og driftes av de 
som har rettigheter til vegene. Dette blir et privatrettslig forhold, men det kan være 
hensiktsmessig at Bane NOR har eierskap og kontroll over en veg så tett opp mot jernbanen. Det 
vises her til at vegen også kan brukes som service- og turveg. Dette gjelder særlig for veg med 
tilliggende grøntareal på jernbanekrysningen. Rådmannen vil også vurdere dette nærmere i 
etterkant av høringsperioden. 
 
 
4. Nedre Hagaveg 354 
 
Eiendommen ligger i dag ved overgang km. 54,870, der planskilt krysning er tenkt plassert. 
Boligtomten blir særlig berørt av reguleringsplanen, da jernbanen bygges inn på eiendommen. Ny 
planskilt krysning vil omkranse huset i øst og sør, som forringer både utsikt og sol- og 
skyggeforhold. Selv om tomten får vesentlige konsekvenser mener Rådmannen at den fremdeles 
er egnet som boligtomt, dersom man klarer å oppfylle støykrav og fremdeles har akseptable 
solforhold. Tomten vil ha fremdeles ha tilstrekkelig areal og skal støyskjermes i forbindelse med 
etablering av krysningssporet. 
 
Rådmannen anbefaler at man gjør en endelig vurdering på tomten i forkant av sluttbehandling når 
innspill i forbindelse med offentlig ettersyn foreligger. Her bør det også foreligge 
sol/skyggeanalyse som viser akseptable solforhold ved vårjevndøgn, det gjelder for øvrig også 
planskilt krysning ved Bodding. 
 



 
Figur 7: Nedre Hagaveg 354, vist med svart pil, med regulert jernbaneovergang og krysningsspor. 
 
 
5. Jordbruksveg gjennom næringsområdet 
 
Den ene delen av ny jordbruksveg som skal etableres vil gå gjennom et område avsatt til 
næringsvirksomhet på Bodding. Det bør sees nærmere på om denne vegen kan justeres litt mot 
nord. Dette vil gi en løsning med større avstand mellom krysset som må etableres for 
jordbruksvegen og krysset fra næringsområdet ut i kommunal veg. Det kan også oppnå en bedre 
delfeltsinndeling for det fremtidige næringsområdet. Bane NOR ønsker ikke å gjøre dette da det 
kan være en ulempe at landbruksmaskiner må kjøre gjennom næringsområdet. Planen legges 
derfor ut på offentlig ettersyn med Bane NOR sin foreslåtte plassering. Rådmannen ønsker 
innspill på dette i høringsperioden. En endelig vurdering kan bli gjort i forkant av en 
sluttbehandling. 
 



 
Figur 8: Jordbruksveg gjennom planlagt utvidelse av næringsområde. 
 
6. Rekkefølgekrav 
 
Rekkefølgekrav er viktige i en reguleringsplan. Rekkefølgekravene i planforslaget skal sikre en 
god gjennomføring, ved for eksempel at eksisterende overganger ikke kan stenges før nye 
planskilte krysninger er ferdigstilte og kan tas i bruk. Det blir også sikret fremkommelighet i 
anleggsfasen og at blant annet støytiltak og sikkerhetsgjerder etableres. 
 
Rådmannen anbefaler at det gjøres noen endringer i rekkefølgebestemmelsene før utleggelse til 
offentlig ettersyn. Dette for å sikre at noen aspekter kommer klarere frem. Før planen legges ut 
på offentlig ettersyn foreslås derfor følgende endringer: 
 

 Rekkefølgekrav §3.4 utvides til «Ny gang- og sykkelveg(o_SGS) fra dagens 
bussholdeplass ved Bodung stasjon og frem til omlagt Stensboddingveg med tilhørende 
trapp (o_SGG), skal ferdigstilles senest samtidig med kryssingssporet.» 
 

 Del av rekkefølgekrav § 3.3 som omhandler etablering av jordbruksovergang og 
sikkerhetsgjerder flyttes. Det utarbeides et nytt rekkefølgekrav §3.8: «Før eksisterende 
overganger på km 54119, 54471, 54870, 55351 og 55767 kan stenges skal ny planskilt 
krysning ved km 54,471 med tilhørende driftsveger og anlegg ferdigstilles. 
 
Før eksisterende overgang på km 53,419 kan stenges skal ny planskilt krysning ved km 
53,419 med tilhørende anlegg ferdigstilles. 
 
Områder avsatt til o_SVG tilknyttet krysningene skal istandsettes til å gå mest mulig i et 
med eksisterende terreng og beplantes. 
 
Sikkerhetsgjerder ved eksisterende planoverganger skal være etablert før planfrie 
kryssinger åpnes.» 

 
 
 
 
 



7. Andre forhold 
 

- Endringene for trase kommunal veg anses som gode. Det etabeleres planskilt krysning 
over jernbanen samtidig som nytt kryss ut på fylkesveg 175 er oversiktlig. Man får også 
en ny avkjøring til nordliggende næringsområde. Denne bør vurderes som hovedadkomst 
til området, og gir muligheter for at dagens avkjøring til fylkesveg stenges. Frisiktlinjer ut i 
fylkesveg må sikres, henssynsone H_140 må justeres før sluttbehandling. 
 

- Behovet for omlegging eller anlegggelse av nye busstopp er vurdert gjennom 
planarbeidet. Det blir ikke ansett som nødvendig å gjøre endringer på dagens situasjon. 
 

- Konsekvenser for barn og unge er vurdert. Det er positivt med at man får planskilt sikker 
krysning av jernbanen. En ulempe med foreslått løsning er at jernbanen blir en større 
barriere. Samt at Brautergutua, som også er noe brukt som turveg, saneres. Støyutsatte 
uteområder og lekeplass vil ikke støyskjermes der det kunne vært aktuelt. Dette bør 
vurderes der man nå regulerer grøntområde.  
 

- Universell utforming: Forslaget med planskilt kryssing med fortau og tilhørende gang- og 
sykkelveg er positivt for flere funksjonsnedsatte grupper. Stigningen blir derimot brattere 
enn anbefalt for gang- og sykkelveger (jf.  Statens vegvesen håndbok N100). Rådmannen 
mener at avviket er akseptabelt og at kryssing av jernbanen nå blir tryggere og mer 
oversiktlig for de fleste brukergrupper. 
 

- Teknisk bygg o_BE er foreslått på  dyrket mark nå, men kan med fordel flyttes til mer 
fordelaktig plassering. Frem mot sluttbehandling bør man se på alternative plasseringer 
her, dersom ikke jernbanetekniske forhold tilsier at det må ligge med foreslått plassering. 
 

- Kulturminner: Planforslaget påvirker ikke kjente kulturminner, arkeologiske utgravinger er 
vurdert og ikke ansett nødvendig. Standardbestemmelse angående kulturminner er sikret, 
se § 2.2. 
 

- Meieribygget/Bodung stasjon var med i tidlige utkast til planen, da kommunen ønsket å 
sikre et vern gjennom reguleringsplan for bygget. Dette er tatt ut før behandling, da Bane 
NOR ikke ønsker å ta med bygget og det heller ikke er nødvendig for å sikre planens 
hovedformål. 
 

- Rådmannen mener vurderingene gjort opp mot naturmangfoldloven er gode og ser ikke 
behov for videre utredninger. Det er ikke gjort funn som har innvirkning på planen. 
 

- Planen er i stor grad i tråd med gjeldende kommuneplan og påvirker ikke i nevneverdig 
grad omkringliggende planer. 
 
 

 
Hjemmelsgrunnlag / rettsregler 
Plan- og bygningsloven hjemler krav til prosess for utarbeidelse av reguleringsplan  
 
Økonomiske konsekvenser 
Ingen for kommunen 
 
Administrative konsekvenser 
Ingen 
 
Andre konsekvenser 
Planforslaget legger opp til å bedre kapasiteten på jernbanen. Det er gunstig i forhold til å få flere 
over på kollektivtransport og mer gods på jernbane.  
 



KONKLUSJON: 
Det viktigste formålet med planen er å anlegge et nytt krysningsspor på 750 for å legge til rette for 
økt trafikk på en allerede overbelastet Kongsvingerbane. Rådmannen stiller seg positivt til tiltaket. 
Dette vil gi bedre fremkommelighet, kapasitet og trafikksikkerhet. Det er imidlertid behov for bedre 
vurderinger for flere andre forhold, herunder konsekvensene for berørte eiendommer, inngrep i 
dyrka mark og hvordan støy håndteres. Det vil i etterkant av det offentlige ettersynet gjøres 
nærmere vurderinger av beskrevne forhold og mulige alternative løsninger. 
 
Rådmannen anbefaler at planen legges ut til offentlig ettersyn, med enkelte justeringer i 
rekkefølgekrav.  
 


