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FORORD 
 
Kongsvingerbanen betjenes i dag med timesintervall for persontogtrafikk mellom Lillestrøm og 
Kongsvinger. Det er på strekningen store utfordringer med kapasitet, spesielt for lange godstog, 
og det skal derfor etableres to nye kryssingsspor på henholdsvis Bodung og Galterud. Bodung 
kryssingsspor planlegges i tilknytning til eksisterende holdeplass ved samme navn, som ligger ved 
Glommas østbredde ca. 5 km sør for kommunesenteret Årnes i Nes kommune, Viken fylke. 
 
Det foreligger per i dag ingen reguleringsplan for jernbanearealene ved Bodung. I Bane NORs 
forslag til reguleringsplan er det regulert nødvendig areal til jernbaneformål for å kunne etablere 
kryssingsspor slik dette er prosjektert i teknisk detaljplan, inkludert nødvendige saneringer av 
planoverganger og tilhørende vegnett. Det er i tillegg avsatt nødvendige arealer for anleggssoner. 
 
Planforslaget skal behandles av Nes kommune. 
 
 

 

Med vennlig hilsen 

 

Tonje Aas Sæthre 

Prosjektleder Bane NOR SF 

 

 

 

 

  



Dokumentnummer: MIP-00-A-03386 Dato:  08.06.2020 
900072 – Kongsvingerbanen (Lillestrøm)-Kongsvinger, Bodung kryssingsspor Revisjon: 02A 
Planbeskrivelse Side: 4 av 87 

 

 
 

Innhold 

Forord ............................................................................................................................................... 3 

1. Forutsetninger for planleggingen .............................................................................................. 7 

1.1 Bakgrunn ........................................................................................................................... 7 

1.1.1 Bakgrunn for prosjektet ............................................................................................. 7 

1.1.2 Teknisk hovedplan .................................................................................................... 8 

1.1.3 Teknisk detaljplan ..................................................................................................... 9 

1.2 Planområdet .................................................................................................................... 10 

1.3 Andre planer og føringer ................................................................................................. 11 

1.3.1 Nasjonale føringer ................................................................................................... 11 

1.3.2 Regionale føringer ................................................................................................... 12 

1.3.3 Kommuneplanens arealdel 2012-2023 .................................................................... 13 

1.3.4 Reguleringsplaner .................................................................................................... 14 

1.3.5 Pågående planprosesser ........................................................................................... 15 

2 Planprosessen .......................................................................................................................... 16 

2.1 Varsling og oppstartsmøter ............................................................................................. 16 

2.2 Utredningsplikt etter forskrift om konsekvensutredninger ............................................. 17 

2.3 Informasjon til myndigheter, berørte og interesserte ...................................................... 18 

2.4 Arkeologiske registreringer ............................................................................................. 18 

2.5 Uttalelser til varsel om oppstart av planarbeidet ............................................................. 19 

2.5.1 Myndigheter ............................................................................................................ 19 

2.5.2 Organisasjoner og næringsliv .................................................................................. 27 

2.5.3 Private ...................................................................................................................... 31 

2.6 Uttalelser til varsel om utvidet plangrense ...................................................................... 39 

2.6.1 Myndigheter ............................................................................................................ 39 

2.6.2 Organisasjoner og næringsliv .................................................................................. 41 

3 Planforslaget ........................................................................................................................... 42 

3.1 Nye jernbanetiltak ........................................................................................................... 42 

3.1.1 Kryssingsspor .......................................................................................................... 42 

3.1.2 Byggegrense ............................................................................................................ 42 

3.1.3 Teknisk bygg ........................................................................................................... 43 

3.1.4 Brukonstruksjoner ................................................................................................... 43 

3.1.5 Plattformer og øvrige holdeplassfunksjoner ............................................................ 45 

3.1.6 Kontaktledningssystem (KL-anlegg)....................................................................... 45 



Dokumentnummer: MIP-00-A-03386 Dato:  08.06.2020 
900072 – Kongsvingerbanen (Lillestrøm)-Kongsvinger, Bodung kryssingsspor Revisjon: 02A 
Planbeskrivelse Side: 5 av 87 

 

 
 

3.2 Offentlige og private veger ............................................................................................. 45 

3.2.1 Stensboddingvegen, Smiuvegen .............................................................................. 46 

3.2.2 Nedre Hagaveg (Fv. 175) ........................................................................................ 47 

3.2.3 Driftsveger og landbrukskryssinger ........................................................................ 47 

3.2.4 Andre trafikkforhold ................................................................................................ 48 

3.3 Gående og syklende, skolebuss ....................................................................................... 48 

3.3.1 Kryssing av jernbanen via Stensboddingvegen ....................................................... 48 

3.3.2 Ny gang- og sykkelveg, skolebuss .......................................................................... 48 

3.4 Flom, overvannshåndtering, VA-anlegg ......................................................................... 49 

3.4.1 Flom ......................................................................................................................... 49 

3.4.2 Overflatevann på jernbanen ..................................................................................... 50 

3.4.3 Overflatevann fra veg .............................................................................................. 51 

3.4.4 Vann og avløps-ledninger, inkl. jordbruksdrenering ............................................... 51 

3.5 Høyspent- og lavspentlinjer ............................................................................................ 52 

3.6 Grunnforhold ................................................................................................................... 53 

3.6.1 Grunnforhold ........................................................................................................... 53 

3.6.2 Områdestabilitet ...................................................................................................... 53 

3.7 Anleggsgjennomføring .................................................................................................... 54 

3.7.1 Trafikkavvikling i anleggsperioden ......................................................................... 55 

3.7.2 Massehåndtering ...................................................................................................... 56 

3.7.3 Midlertidige rigg- og anleggsområder ..................................................................... 56 

3.8 Arealformål og hensynssoner i planforslaget .................................................................. 56 

3.9 Miljøoppfølgingsplan (MOP) ......................................................................................... 57 

3.10 Gjennomføring av planen ................................................................................................ 58 

3.10.1 Erverv av grunn og rettigheter ................................................................................. 58 

3.10.2 Tidsplan ................................................................................................................... 58 

3.11 Forskjeller mellom hovedplan og teknisk detaljplan ...................................................... 58 

3.11.1 Konstruksjoner ........................................................................................................ 59 

3.11.2 Vegnett .................................................................................................................... 60 

4 Konsekvenser av planforslaget ............................................................................................... 61 

4.1 Landskapsbilde................................................................................................................ 61 

4.1.1 Dagens situasjon ...................................................................................................... 61 

4.1.2 Konsekvenser av tiltaket.......................................................................................... 62 

4.1.3 Konsekvenser i anleggsperioden ............................................................................. 63 

4.2 Friluftsliv, by- og bygdeliv ............................................................................................. 63 



Dokumentnummer: MIP-00-A-03386 Dato:  08.06.2020 
900072 – Kongsvingerbanen (Lillestrøm)-Kongsvinger, Bodung kryssingsspor Revisjon: 02A 
Planbeskrivelse Side: 6 av 87 

 

 
 

4.2.1 Dagens situasjon ...................................................................................................... 63 

4.2.2 Konsekvenser av tiltaket.......................................................................................... 63 

4.2.3 Konsekvenser i anleggsperioden ............................................................................. 64 

4.3 Naturmiljø ....................................................................................................................... 64 

4.3.1 Dagens situasjon ...................................................................................................... 64 

4.3.2 Konsekvenser av tiltaket.......................................................................................... 66 

4.3.3 Konsekvenser i anleggsperioden ............................................................................. 66 

4.4 Kulturarv ......................................................................................................................... 67 

4.4.1 Dagens situasjon ...................................................................................................... 67 

4.4.2 Konsekvenser av tiltaket.......................................................................................... 68 

4.4.3 Konsekvenser i anleggsperioden ............................................................................. 68 

4.5 Naturressurser ................................................................................................................. 69 

4.5.1 Dagens situasjon ...................................................................................................... 69 

4.5.2 Konsekvenser av tiltaket.......................................................................................... 69 

4.5.3 Konsekvenser i anleggsperioden ............................................................................. 69 

4.6 Konsekvenser for barn og unge ...................................................................................... 70 

4.7 Konsekvenser for folkehelsen ......................................................................................... 70 

4.8 Støy og vibrasjoner ......................................................................................................... 71 

4.8.1 Praktisering retningslinje T-1442/2016 ................................................................... 71 

4.8.2 Dagens situasjon ...................................................................................................... 72 

4.8.3 Støy i driftsfasen ...................................................................................................... 72 

4.8.4 Støy i anleggsfasen .................................................................................................. 73 

4.8.5 Vibrasjoner i driftsfasen .......................................................................................... 74 

4.9 Forurenset grunn ............................................................................................................. 74 

4.9.1 Dagens situasjon ...................................................................................................... 74 

4.9.2 Konsekvenser i anleggsperioden ............................................................................. 75 

4.10 Avbøtende tiltak .............................................................................................................. 76 

4.11 Løsninger som har blitt forkastet .................................................................................... 83 

4.12 Risiko- og sårbarhetsanalyse ........................................................................................... 84 

4.13 Vurdering etter naturmangfoldloven ............................................................................... 85 

5 Referanser ............................................................................................................................... 86 

6 Vedlegg til planbeskrivelsen ................................................................................................... 87 

 



Dokumentnummer: MIP-00-A-03386 Dato:  08.06.2020 
900072 – Kongsvingerbanen (Lillestrøm)-Kongsvinger, Bodung kryssingsspor Revisjon: 02A 
Planbeskrivelse Side: 7 av 87 

 

 
 

1. FORUTSETNINGER FOR PLANLEGGINGEN 

1.1 Bakgrunn 

1.1.1 Bakgrunn for prosjektet 

Kongsvingerbanen er i dag overbelastet, og har stor trafikk både med gods- og persontog. 
Sammen med Solør- og Rørosbanen er den viktig for transport av tømmer- og skogsprodukter på 
Østlandet. Strekningen er også en internasjonal godsforbindelse mellom Norge og Sverige, og 
brukes til godstransport mellom Østlandet via Sverige og videre til Narvik.  
 
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.  
 
Bodung i Nes kommune og 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.  
 
Hensikten med dette prosjektet er å forbedre kapasiteten på strekningen ved å legge til rette for et 
nytt kryssingsspor for godstog på inntil 750 meter på Bodung, utformet på en slik måte at tidstapet 
til inn- og utkjøring blir så lite som mulig for både gods- og persontog. Kryssingssporet skal 
derfor legges til rette for samtidig innkjøring (begge togsett kan kjøre inn samtidig på hhv. 
hovedsporet og kryssingssporet). For å oppnå størst mulig effekt ses tiltaket i sammenheng og 
etableres samtidig med et nytt kryssingsspor på strekningen Huvnes-Gulli i Kongsvinger 
kommune. Som del av planleggingen av kryssingsspor er sikkerhet vurdert innenfor planområdet, 
og prosjektet omfatter også sanering av planoverganger. 

Persontogtilbudet på strekningen består per i dag av timesavganger på linje L14 Asker – 
Kongsvinger, i tillegg til SJs fjerntog mellom Oslo og Stockholm, som stopper på Lillestrøm, 
Sørumsand og Kongsvinger. 
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Figur 1 Kart over Kongsvingerbanen med markering av utvalgte stasjoner og holdeplasser. Kilde: Asplan 
Viak/Jernbanedirektoratet 

1.1.2 Teknisk hovedplan 

Planfasen for jernbaneprosjekter deles i hovedplanfase og detaljplanfase.   
 
Høsten 2018 ble det utarbeidet teknisk hovedplan for Bodung kryssingsspor (Asplan Viak As, 
2018) med en innledende silingsfase. I teknisk hovedplan er det undersøkt flere ulike alternativer 
for plassering av kryssingsspor. Det ble anbefalt å videreføre to varianter til detaljplanfase:  

 B4-1 
 B4-2: Som i B4-1, men innebærer i tillegg sanering av Bodung planovergang og 

etablering av ny undergang 

Prosjektet i hovedplanfasen omfattet kryssingsspor for 750 meter lange godstog med forutsetning 
om samtidig innkjøring (dvs. at begge togsett kan kjøre inn samtidig på hhv. hovedsporet og 
kryssingssporet).  
 
Samtidig innkjøring forutsetter at det ikke er planoverganger mellom hovedinnkjørssignaler, og på 
Bodung innebærer dette sanering av fire planoverganger, se figuren under. I tillegg er det behov 
for sanering av planovergangen ved Bodung stasjon av sikkerhetsmessige årsaker. Det må derfor 
etableres nye kryssingsmuligheter, enten i form av underganger eller bruer. I hovedplanfasen ble 
det definert to kryssingsbehov som må dekkes; forbindelsen for togreisende på tvers av jernbanen 
ved Bodung stasjon/Stensboddingvegen, og driftskryssinger for landbrukseiendommer nord for 
Bodung. 
 
Bane NOR ønsker også å legge ned planovergangen ved Brautergutua av sikkerhetsmessige 
årsaker, noe som er i tråd med Bane NORs strategi for sanering av eksisterende planoverganger 
og tilhørende kompenserende tiltak. Planovergangen brukes av turgåere i tillegg til at den fungerer 
som landbrukskryssing. Det er en målsetning at planovergangen på Brautergutua saneres og 
legges ned før det nye kryssingssporet åpnes for trafikk og dermed får samme anleggsmessige 
fremdrift som byggingen av kryssingssporet, med ferdigstillelse innen utgangen av 2022. 
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For å opprettholde tilgjengelighet og driftsmuligheter for landbruket, på tvers av og langs 
jernbanen, omfatter prosjektet bygging av driftsveier.   
 

 
Figur 2 Oversiktskart som viser hvilke drifts- og planoverganger som saneres langs dagens bane. 

1.1.3 Teknisk detaljplan  

Teknisk detaljplan er i all hovedsak en videreføring av løsninger fra teknisk hovedplan. Det ble 
gjennomført en optimaliseringsfase i oppstarten av arbeidet med teknisk detaljplan, som hadde til 
formål å kvalitetssikre teknisk hovedplan. Det ble anbefalt å gå videre med alternativ B4-2 
(NIRAS, 2020). 
 
I teknisk detaljplan har det kommet ny informasjon om grunnforhold og grunnvann i området som 
har betydning for hvilke løsninger som anbefales. Bygging av kulverter (underganger) anses som 
teknisk krevende og kostnadsdrivende, og anbefales ikke. I teknisk detaljplan er derfor de to 
kulvertene fra alternativ B4-2 erstattet av overgangsbruer over jernbanesporene. Forskjellen på 
løsninger i hovedplan og teknisk detaljplan er omtalt i kapittel 3.11. 
 
En teknisk detaljplan skal ha en nøyaktighet som tilsvarer en kostnadsramme på +/-10%. Sentrale 
mål i planleggingen har vært å finne løsninger med lavest mulige bygge-, drifts- og 
vedlikeholdskostnader, samt størst mulig oppetid for banen under bygging. 



Dokumentnummer: MIP-00-A-03386 Dato:  08.06.2020 
900072 – Kongsvingerbanen (Lillestrøm)-Kongsvinger, Bodung kryssingsspor Revisjon: 02A 
Planbeskrivelse Side: 10 av 87 

 

 
 

1.2 Planområdet 

Varslet planområde utgjør ca. 786 dekar og ligger langs eksisterende jernbane nord for Bodung 
stasjon, ca. 5 km sør for Årnes. Planområdet ligger i sin helhet i Nes kommune.  
 
Varslet planområde er vist i figuren under. Deler av planområdet omfatter Bane NORs eiendom, 
herunder eksisterende jernbanetrasé og stasjonsområde.  
 

 

Figur 3 Varslet planområde er markert med svart stiplet linje. 

Terrenget i planområdet er tilnærmet flatt, med en svak helning ned mot Glomma. Terrenget 
stiger slakt mot sørøst. Arealbruken utenom jernbane er i hovedsak landbruk, bolig og noe næring. 
Landskapet er et typisk jordbrukslandskap, hvor jernbanesporet danner en markant linje. 
Boligbebyggelsen er konsentrert rundt Bodung stasjon, men det er spredt boligbebyggelse og 
gårdsbebyggelse i hele området. Nedre Hagaveg (fv. 175) er en sentral nord-sørgående 
vegforbindelse. 
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Figur 4 Bodung stasjon og dagens planovergang mellom Nedre Hagaveg og Stensboddingvegen, sett i retning 
mot nord.  

 
Figur 5 Foto fra jernbanelinjen der nytt teknisk bygg er foreslått i planforslaget, på venstre side i dette fotoet. Sett i 
retning mot nord. 

1.3 Andre planer og føringer 

1.3.1 Nasjonale føringer 

Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029 (Meld. St. 33, 2016-2017) 

Godstransportsektoren står overfor store utfordringer de nærmeste tiårene med å møte behov for 
effektivisering og omstilling, og samtidig ivareta hensynet til miljø og transportsikkerhet. 
Kapasitetsøkende tiltak som bygging av kryssingsspor omtales som et viktig tiltak for å møte 
behovene for godstransporten. 

Reduksjon av transportulykker i tråd med nullvisjonen skal skje ved hjelp av tiltak for økt trafikk-
sikkerhet innen vegtrafikk, jernbanetransport og sjøtransport, samtidig som det legges økt vekt på 
samfunnssikkerheten i transportsektoren. 

Handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029 

Jernbanesektorens handlingsprogram fram til 2029 følger opp Stortingsmeldingen om Nasjonal 
transportplan 2018–2029. Handlingsprogrammet ble fastsatt i juli 2018.  
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Kapasitetsøkende tiltak på Kongsvingerbanen skal i henhold til handlingsprogrammet 
gjennomføres i første periode.  

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (fastsatt 
26.09.2014)  

Stortinget har vedtatt nasjonale forventninger som skal legges til grunn for planlegging etter plan- 
og bygningsloven. Stortinget vil blant annet utvikle et moderne og framtidsrettet transportsystem 
som gjør trafikkavviklingen raskere, sikrere og mer miljøvennlig, der det mellom regionene er 
behov for effektive veg- og jernbaneforbindelser.  

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge (fastsatt 1995, sist revidert 2016)  

Retningslinjene har krav om å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven, og gi kommunene bedre grunnlag for å 
vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt med andre hensyn/interesser. 

Godsstrategi for jernbanen 2016-2029 (Jernbaneverket 2016)  

Gjeldende godsstrategi ble utarbeidet som del av arbeidet med NTP 2018-2029. Strategien er 
bygget rundt fire hovedelementer av tiltak: En pålitelig og punktlig jernbane, kapasitet og 
effektivitet i fremføringen, tilgjengelige og effektive terminaler og et utvidet og sammenkoblet 
nettverk. Strategien har vekt på gjennomføring av en pakke med strakstiltak og videre planlegging 
av tiltak for et nest utviklingstrinn. Kapasitetsøkende tiltak på Kongsvingerbanen ligger inne som 
tiltak i strategien. 

Nasjonal jordvernstrategi (Prop.127 S (2014-2015) 

Formålet med jordvernstrategien er strengere vern av matjord. Dette betyr blant annet at målet for 
årlig omdisponering av dyrka jord er skjerpet fra 6 000 til 4 000 dekar i året. 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 (vedtatt 14.05. 
2019) 

Stortinget har vedtatt nasjonale forventninger som skal legges til grunn for planlegging etter plan- 
og bygningsloven. Stortinget fastslår at en overordnet arealstrategi i kommuneplanens 
samfunnsdel kan gjøre arealplanene bedre tilpasset samfunnets behov og utfordringer. 
Arealstrategien gir langsiktig retning til kommunenes areal- og ressursforvaltning, som er viktig 
for å samordne areal- og transportplanleggingen, fremme næringsutvikling, redusere 
klimagassutslippene, tilpasse samfunnet til klimaendringene, skape sosialt bærekraftige samfunn 
og redusere nedbygging av dyrka mark og natur. 

1.3.2 Regionale føringer 

Regional plan for vannforvaltning 2016-2021, vedtatt av Akershus fylkesting 14.12.2015 

Planen omfatter vannforvaltning i vannregionene Glomma med grensevassdragene og Vest- 
Viken. Planene fastsetter miljømål for alle vannforekomster i Akershus fylke, elver, innsjøer, 
kystvann og grunnvann. Målet er at disse skal oppnå eller opprettholde god tilstand innen 2021. 

Regional plan for masseforvaltning, vedtatt av Akershus fylkeskommune 24.10.2016 

Målene med planen er å sikre byggeråstoff og uttaksområder for fremtidige behov i Akershus, 
sikre arealer for massemottak, gjenvinning og lovlig deponering, sørge for størst mulig 
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gjenbruksandel av gjenvinnbare masser, og å redusere miljø- og samfunnsbelastningen fra 
masseuttak, massehåndtering og massetransport. 

Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene (Fylkesmannen i Oslo og Viken 
14.11.2019)  

Fylkesmannen varsler i brevet hva de forventer at kommunene bør prioritere å følge opp i sin 
arealplanlegging. Fylkesmannen signaliserte i forrige forventningsbrev at klima, samordnet areal- 
og transportplanlegging, massehåndtering, jordvern, strandsone/vassdrag/vannkvalitet, 
naturmangfold, masseforvaltning, var høyt prioritert. I siste forventningsbrev signaliseres at blant 
annet bærekraftig arealutvikling, folkehelse og boligsosiale hensyn, samfunnssikkerhet, 
klimatilpasning og naturbaserte løsninger, snøhåndtering, jordvern og økt matproduksjon, samt 
strandsone, vassdrag og vannkvalitet har høy prioritet. 

1.3.3 Kommuneplanens arealdel 2012-2023 

I kommuneplanens arealdel for Nes kommune er arealene langs Kongsvingerbanen avsatt til bane 
(brun farge), LNFR-områder (grønn farge) næringsbebyggelse (lilla farge),  boligbebyggelse (gul 
farge) og tjenesteyting (rød farge). Strekningen avsatt til fremtidig kryssingsspor i 
kommuneplanen er på ca. 1,2 km, på vestsiden av eksisterende jernbane. Lengden på 
kryssingssporet slik det foreligger i dette reguleringsplanforslaget er ca. 2 km, altså nesten dobbelt 
så langt som det som er avsatt i kommuneplanen. Således avviker planforslaget fra overordnet 
plan.  
 

 

Figur 6 Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nes kommune. Planavgrensning for kryssingssporet vist med 
sort, stiplet linje, kryssingsspor avsatt i kommuneplanen er vist med brun linje. 
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1.3.4 Reguleringsplaner 

Bodding skolejord, planID 023682010, datert 1.6.1982 

 

Figur 7 Utsnitt av reguleringsplan for Bodding skolejord. 

Overlappende areal er regulert til vegformål, noe som i praksis innebærer videreføring av dagens 
regulering. 

 

Ekra, planID 023687010, datert 30.6.1987 

Overlappende areal inntil 
jernbanen, nord for Svein Erik 
Strandlies veg, er regulert til 
vegformål. Overlappende areal er 
regulert til vegformål, noe som i 
praksis innebærer videreføring av 
dagens regulering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 8 Utsnitt av reguleringsplan for Ekra. 
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Bodding nord, planID 023603020, datert 18.2.2003  

Overlappende areal er regulert til 
vegformål og frisiktssone, noe som i 
praksis innebærer videreføring av 
dagens regulering, med noen mindre 
endringer for etablering av ny 
holdeplass på vestsiden av 
Fylkesveien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.5 Pågående planprosesser 

Gnr. 179 bnr. 10 m.fl., Bodding, planID 023617053  

Det er påbegynt et planarbeid for 
boligregulering av gbnr. 179/10 m.fl. 
Oppstart av arbeidet ble kunngjort 
27.11.2017, og det er utarbeidet flere 
forslag til løsninger for planområdet. 
Videre prosess for planarbeidet 
avventer løsning for vegomlegging i 
forbindelse med regulering av 
kryssingsspor for Bodung. 

 Figur 9 Utsnitt av reguleringsplan for Bodung nord 

 

Figur 10 Utsnitt av planforslag gnr/bnr. 179/10 m.fl. Blå diagonale 
linjer viser 30 m avstand til Kongsvingerbanen 
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2 PLANPROSESSEN 

2.1 Varsling og oppstartsmøter 

Det er i hovedplanfasen gjennomført befaringer og idédugnad med eksterne interessenter, samt 
møter med grunneiere.  
 
Det ble avholdt et oppstartmøte med Nes kommune den 10.09.2019, i henhold til krav i plan- og 
bygningslovens § 12-8. Det har vært jevnlig kontakt mellom Bane NOR og Nes kommune i 
perioden mellom varsel om reguleringsplanoppstart og høringsperioden, deriblant et møte den 
05.02.2020. 
 
Varsel om planoppstart ble annonsert 04.11.2019, på Nes kommunes nettsider og ved brev til 
offentlige myndigheter, direkte berørte grunneiere og naboer til planområdet. Det ble kunngjort 
planoppstart i avisa Raumnes 09.11.2019. Frist for å sende inn merknader til varsel om oppstart 
var 30.11.2019. 
 
I etterkant av oppstartsvarselet viste det seg at det var behov for en utvidelse av planområdet for å 
gi plass til en ny bussholdeplass for skolebuss på Fv. 175 Nedre Hagaveg. Utvidelsen av 
planområdet var på ca. 2400 m2 og berører to grunneiendommer direkte. Begrenset varsel ble 
sendt 07.02.2020 til direkte berørte grunneiere, naboeiendommer, Bodung Velforening og 
relevante nasjonale/regionale myndigheter. 
 
Etter ytterligere avklaringer med Viken fylkeskommune, Ruter AS og Nes kommune har man 

kommet frem til at det likevel ikke er behov for å etablere nye holdeplasser for buss, og at det er 

hensiktsmessig å opprettholde dagens bussholdeplasser på hver side av Nedre Hagaveg ved 

Bodung stasjon. Med en slik løsning vil det derfor ikke være behov for det arealet som inngår i 

planutvidelsen. Merknadene som er kommet inn ved tilleggsvarselet er som en følge av dette, i 

stor grad ikke lenger relevante. Siden tilleggsvarselet er en del av den formelle planprosessen, 

gjengis likevel merknadene som kom inn, og merknadene er svart ut, se kap. 2.6. 
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Figur 11 Utvidet plangrense, markert med grønt omriss. 

2.2 Utredningsplikt etter forskrift om 
konsekvensutredninger 

I henhold til krav om konsekvensutredninger (KU) i plansaker er det gjort en vurdering av 
utredningsplikten for tiltaket. Dette er et mindre jernbanetiltak som omfattes av forskriftens 
vedlegg II nr. 10 c), og skal derfor vurderes nærmere etter forskriftens § 10. Det skal vurderes om 
tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.  

Tiltaket er en utvidelse av eksisterende jernbanespor og representerer derfor ikke et nytt inngrep. 
Arealinngrepet for kryssingssporet er begrenset og har ingen øvrig påvirkning som ikke allerede 
er tilstede. Størrelse og lokalisering i omgivelsene vurderes å ikke utløse KU- plikt. Planen 
berører ikke spesielt verdifulle landskap eller friluftsområder, og forutsetter ikke stort forbruk av 
naturressurser for gjennomføring eller drift.  

Det er særlig to forhold som utgjør en endring i forhold til dagens situasjon:  
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1. Tiltakets konsekvenser for landbruksdrift ved sanering av eksisterende planoverganger 
2. Tiltakets konsekvenser for tilgjengelighet på tvers av jernbanesporet, spesielt for gående 

og syklende 

Begge forhold er belyst i planarbeidet og hensyn for å gjøre forholdene best mulig for både 
landbruksdriften og gående/syklende, er vektlagt i løsningsvalgene som foreslås.  

Det bemerkes også at jernbanetiltaket i reguleringsplanforslaget har en større utstrekning enn det 
som i kommuneplanens arealdel er avsatt til bane (henholdsvis ca. 2 km i planforslaget og 1,2 km 
i kommuneplanen). På bakgrunn av argumentasjonen i foregående avsnitt, mener Bane NOR at 
forlengelsen av baneformålet i forhold til avsatt areal i kommuneplanen, ikke i seg selv utløser 
krav om KU. 

Bane NOR anser at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. I tillegg til punktene 
omtalt over, er følgende tema belyst som del av planprosessen: Flom, grunnforhold, 
landskapsbilde, friluftsliv/by- og bygdeliv, naturmangfold, kulturminner og kulturmiljø, 
naturressurser, forurensning, støy og vibrasjoner, risiko og sårbarhet.  

2.3 Informasjon til myndigheter, berørte og interesserte 

Det ble gjennomført et møte med Fylkesmannen i Oslo og Viken, Viken fylkeskommune og Ruter 
AS for dialog rundt løsningsforslag 27.01.2020. Det ble gjennomført et nytt møte med Viken 
fylkeskommune, Ruter AS og Nes kommune den 14.04.2020 for å diskutere løsninger for 
bussholdeplasser, skoleskyss, samt løsninger for gående og syklende. 
 
Det har vært dialog med grunneiere som får endret driftsadkomst til sine jordbrukseiendommer, 
og møte med disse ble avholdt på Gamle Bodding skole 03.03.2020. Hensikten var å informere 
om og få tilbakemeldinger på foreslåtte løsninger fra grunneierne. Det ble også avholdt et møte 
03.03.2020 med en grunneier som får nærhet til ny overgangsbru ved Stensboddingvegen. 

2.4 Arkeologiske registreringer 

Det er registrert mange automatisk fredete kulturminner i Nes, men innenfor planområdet er det til 
nå ikke foretatt arkeologiske registreringer. Topografi og beliggenhet tilsier at det er et stort 
potensial for å gjøre funn av automatisk fredede kulturminner. Dette gjelder særlig på arealer som 
ikke er bakkeplanert. Akershus fylkeskommune krevde i sin merknad til varsel om planoppstart at 
det skulle gjennomføres arkeologiske registreringer innenfor reguleringsplanområdet.  
 
Bane NOR opprettet dialog med fylkeskommunen tidlig i planfasen for at fylkeskommunen skulle 
kunne planlegge og gjennomføre registreringen. Registreringen var tenkt som sjakting med 
gravemaskin og skulle etter planen utføres på våren i 2020.  

Det varslede området for planleggingen av kryssinggsporet var langt større enn plangrensen for 
reguleringsplanen slik den ble oversendt Nes kommune for politisk behandling. Dette fordi det 
ved varsel om oppstart var usikkert hvor mye areal som ville bli nødvendig for å bygge 
kryssingssporet og tilhørende endringer i eksisterende infrastruktur. Da planforslaget ble 
oversendt Viken fylkeskommune i april 2020, ble det besluttet at det ikke lenger var behov for 
arkeologiske registreringer innenfor planens avgrensning. Kravet om arkeologiske registreringer 
ble derfor frafalt i brev datert 06.05.2020. Begrunnelsen var at det reduserte planområdet i liten 
grad går utover dagens sporbredde, og at arealet det omfatter for det meste er planert eller på 
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annen måte opparbeidet. På bakgrunn av dette mente fylkeskommunen at potensialet for konflikt 
med automatisk fredete kulturminner var beskjedent. 

I brevet av 06.05.2020 minner fylkeskommunen om at alle spor etter menneskelig aktivitet eldre 
enn 1537 e.Kr., er automatisk fredet. Dersom det under anleggsarbeidet avdekkes arkeologiske 
kulturminner, eksempelvis brent leire, keramikk, groper med trekull og/eller brent stein, slagg 
etter jernfremstilling e.l., må arbeidet øyeblikkelig stanses og fylkeskommunen varsles i henhold 
til kulturminneloven. Dette er fanget opp i planbestemmelsenes punkt 2.2. 

2.5 Uttalelser til varsel om oppstart av planarbeidet 

Det kom inn 17 uttalelser til varsel om planoppstart. Innspillene er oppsummert og kommentert i 
et eget merknadsdokument som er vedlagt planen. Et kort sammendrag av innspillene og 
kommentarer er presentert under. 

2.5.1 Myndigheter 

Akershus fylkeskommune (02.12.2019) Forslagsstillers kommentar 

Fylkesrådmannen har følgende merknader til 

varsel om planoppstart:  

1. Automatisk fredete kulturminner 
Reguleringsplanen omfatter områder som i stor 
grad er uregulert og hvor det ikke er kjent mange 
automatisk fredete kulturminner. Det er foretatt 
svært få arkeologiske registreringer der de senere 
år. Det er kjent mange automatisk fredete 
kulturminner i Nes. Mye av arealet innenfor 
plangrensen er helt eller delvis bakkeplanert. 
 
Topografi og beliggenhet tilsier at det er stort 
potensial for å gjøre funn av automatisk fredete 
kulturminner uten synlig markering i de deler av 
planen som ikke er bakkeplanert, et areal på ca. 
215 daa dyrket mark. Fylkesrådmannen vil derfor 
kreve arkeologisk registrering av planområdet. 
Kravet er hjemlet i kulturminneloven § 9. 
Følgende eiendommer vil bli berørt av 
arkeologiske registreringer: Gnr/bnr 172/3, 
173/5, 174/4, 
175/1, 176/1, 176/3, 177/2-3, 177/1 og 179/1. Se 
vedlagt kart som viser hvor det er relevant å 
gjennomføre arkeologiske registreringer. 
 
2. Nyere tids kulturminner 
På Bodung er det et eldre murhus som oppgis å 
være eid av Bane NOR. SEFRAK-registrering 

 
 
1. Bane NOR opprettet dialog med 
fylkeskommunen om prosessen tidlig i 
planfasen. Arkeologiske registreringer var 
planlagt utført på våren i 2020. Da endelig 
reguleringsplangrense ble oversendt 
fylkeskommunen i april 2020, besluttet 
fylkeskommunen at arealet som inngikk i 
planområdet i liten grad går utover dagens 
sporbredde, og at arealet det omfatter for 
det meste er planert eller på annen måte 
opparbeidet. Kravet om arkeologiske 
registreringer ble derfor frafalt. Temaet er 
omtalt i planbeskrivelsens kap. 2.4 over. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Murhuset lå innenfor plangrensen ved 
varsel om planoppstart. Jernbanetiltaket, 
slik det er utformet i planforslaget, ligger 
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viser at bygningen er oppført 1912/1913, 
muligens noe tidligere. Billeddokumentasjon fra 
1964 viser at murbygningen ikke var jernbanens 
ekspedisjonsbygning, men at dette var en enkel 
trebygning på nordsiden, som nå er borte. 
Murhuset har trolig vært meieri/melkemottak, og 
har sammen med stasjonen utgjort kjernen i 
tettstedet siden 1913.  
Fylkesrådmannen antar at de få 
meieribygningene som fortsatt står har stor 
sjeldenhetsverdi og skal regnes som kulturminner 
av regional betydning. Meieriet har også stor 
lokal verdi. Bygningen er ikke direkte berørt av 
tiltaket, men fylkesrådmannen 
anbefaler at huset og området rundt reguleres til 
hensynssone H570 bevaring av kulturmiljø som 
del av reguleringsprosessen. 
 
3. Fotgjengerundergang 
Fjerning av planovergangen vil dele tettstedet 
Bodung i to, og beboere på vestsiden av 
jernbanen vil få betraktelig lengre vei til 
stasjonen med skissert løsning. For å ivareta den 
historiske strukturen i bebyggelsen på stedet, 
anbefaler fylkesrådmannen at Bane NOR utreder 
muligheten for en fotgjengerundergang nærmere 
Bodung stasjon, eventuelt i samarbeid med 
Statens vegvesen (se under om bussholdeplassen 
langs fv. 175). Den foreslåtte veiløsningen er 
akseptabel ut fra hensynet til nyere tids 
kulturminner. 
 
4.  Samordnet areal- og transportplanlegging 
Bodung stasjon betjenes av skolebuss, som 
stopper langs fv. 175 Nedre Hagaveg. Beboere på 
østsiden av jernbanen vil, med foreslått løsning, 
få betraktelig lengre vei til bussholdeplassen enn 
i dag. Beboere på vestsiden av jernbanen vil få 
betraktelig lengre vei til jernbanestasjonen. Det er 
viktig å kartlegge dagens bruk av planovergangen 
og konsekvenser av en sanering med sikte på å 
minimere ulempene for brukerne. Konsekvenser 
for barn og unge bør utredes spesielt. 
 

imidlertid i sin helhet på utsiden av denne 
eiendommen, og Bane NOR har derfor 
valgt å legge grensen for planforslaget 
utenfor eiendommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Kryssingsmuligheter for gående og 
syklende er grundig vurdert i planarbeidet, 
og det er forsøkt å finne best mulige 
løsninger for alle brukergrupper. Det er 
avholdt et dialogmøte med relevante 
myndigheter for å finne gode løsninger. 
Bane NOR ønsker å ivareta forholdene som 
påpekes, men tekniske faktorer 
(grunnforhold m.m.) begrenser hvilke 
løsninger som er gjennomførbare. Bane 
NOR mener at løsningene som foreslås er 
funksjonelle, trygge og gode. Det bemerkes 
også at kryssingen av jernbanen vil bli 
langt tryggere enn i dag. 
4. Avstandene på tvers av jernbanen blir 
lengre enn i dag, og det er jobbet mye med 
å finne løsninger som kan redusere 
ulempene som dette medfører for gående 
og syklende. Temaet er utredet og omtalt i 
planbeskrivelsen, herunder hensynet til 
barn og unge. Se planbeskrivelsens kap. 
3.3 og 4.6. Selv om tiltaket har ulemper i 
form av økte avstander i forhold til dagens 
løsning, er det en stor forbedring av 
sikkerheten ved at planovergangen ved 
Bodung stasjon stenges. 
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Fylkesrådmannen forutsetter at nye 
krysningspunkter utarbeides med trafikksikre 
løsninger. For øvrige forhold som gjelder 
fylkesvei viser vi til uttalelse fra Statens 
vegvesen region øst. 
 
5. Vannforvaltning og overvannshåndtering 
Akershus fylkeskommune har vedtatt regional 
plan for vannforvaltning 2016-2021, som skal 
ligge til grunn for all kommunal planlegging. 
Tiltaket ligger innenfor vannområdet Øyeren. 
Vannområdet har ambisjon om å innfri 
vannkvalitetsmålene innen 2021. 
Fylkesrådmannen forutsetter at tiltakene i planen 
ikke reduserer muligheten for å oppfylle kravene 
i den regionale planen. 
 
6. Masseforvaltning 
Regional plan for masseforvaltning i Akershus 
ble vedtatt av fylkestinget i 2016 og inneholder 
retningslinjer som skal bidra til en mer langsiktig 
og helhetlig masseforvaltning i fylket. Det 
forutsettes at retningslinjene for håndtering av 
masser legges til grunn i det videre planarbeidet. 
 

Begge de nye kryssingspunktene utformes 
med stor vekt på sikkerhet ift. jernbanen og 
trafikksikkerhet. 
 
 
 
5. Vannmiljø er ett av temaene som er 
utredet i reguleringsplanen og følges opp i 
alle prosjektets faser. Bane NOR anser at 
tiltaket ikke vil redusere muligheten for å 
oppfylle kravene i den regionale planen. 
Det vises til planbeskrivelsens kap. 3.4, 3.9 
og 4.10. 
 
 
 
 
6. Retningslinjene for massehåndtering er 
lagt til grunn for planarbeidet. Det vises til 
planbeskrivelsens kap. 3.9, 4.9 og 4.10. 

Mattilsynet (05.12.2019) Forslagsstillers kommentar 

Mattilsynet er statlig myndighet for drikkevann 
med ansvar for å ta vare på nasjonale og 
regionale føringer i plansaker som kan påvirke 
drikkevann.  
Mattilsynet har også ansvar for planter og 
plantesykdommer. 
1. Mattilsynet er ikke kjent med om det er 
drikkevannskilder eller distribusjonsnett i/i 
nærheten av planområdet. Bane NOR må 
undersøke om det er drikkevannskilder (brønner) 
i nærheten som kan bli påvirket av de nye 
planene, jf. drikkevanns-forskriften § 4.  
 
2. Ved behov for å flytte jord skal Mattilsynet i 
det berørte området kontaktes. Mattilsynet skal 
bidra til å hindre spredning av smitte av 
plantesykdommer og fremmede arter. 

 
 
 
 
 
 
1. Kartlegging av brønner til drikkevann vil 
gjennomføres i byggeplanfasen. Det vises 
til planbeskrivelsens kap. 4.5 og 
planbestemmelse 3.1. 
 
 
 
2. Mattilsynet vil bli kontaktet i forbindelse 
med flytting av jord, se bestemmelse 2.4. 
Kartlegging av fremmede arter er gjort 
under planarbeidet. Det er ikke funnet 
plantesykdommer i forbindelse med 
kartleggingen. Det er tidligere registrert 
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funn av floghavre på noen av 
eiendommene ved tiltaket. Det er ikke 
registrert funn av PCN. 

Fylkesmannen i Oslo og Viken (08.11.2019) Forslagsstillers kommentar 

1. I kommuneplanen er berørte områder avsatt til 
LNF og fremtidig jernbane. Reguleringsformålet 
er til dels i tråd med kommuneplanen. Deler av 
planen legger opp til vegtrase i LNF-område og 
over fulldyrka mark og er i så måte ikke i tråd 
med kommuneplanen. 
 
 
2. Viser til nasjonal jordvernstrategi vedtatt av 
stortinget i 2015 og i revidert form i 2018, hvor 
det er satt som mål at årlig omdisponering av 
dyrket jord ikke skal overstige 4000 dekar innen 
2020, og at matproduksjonen skal økes. Dette 
innebærer at terskelen for omdisponering må 
holdes høy. Videre må hensynet til rasjonell 
landbruksdrift inngå i alt planarbeid som berører 
landbruket. Området utgjør et større, 
sammengende jordbruksområde. Arealet som blir 
direkte berørt av tiltaket er fulldyrket jord av 
svært god jordkvalitet. Omfanget og 
konsekvensene av omdisponeringen tilsier at det 
bør utredes avbøtende tiltak, eksempelvis flytting 
av matjordlaget. Planen må også redegjøre for 
omdisponeringsomfanget gjennom arealtall. 
 
3. Det er viktig at det etableres velfungerende 
løsninger for kryssing av jernbanesporet med 
landbruksmaskiner. Saneringen av 
driftsovergangene vil føre til at flere av de berørte 
gårdsbrukene får økt transportavstand til jordene. 
Konsekvensene av dette kan bli økt 
landbrukstrafikk langs offentlig vei, og mindre 
effektiv drift som følge av økt avstand til jordene. 
I tillegg til medvirkning fra berørte grunneiere, 
bør planen legge opp til en objektiv 
landbruksfaglig vurdering av tiltaket. Momenter 
som bør inngå i en slik vurdering bør være 
hvorvidt det er tilstrekkelig med bare ett 
krysningspunkt, og hvordan krysningspunktet bør 
dimensjoneres i forhold til nåværende og 
framtidig driftsutstyr og transportbehov for 

1. Planfri kryssing av sporet krever 
løsninger som ikke ligger inne i 
kommuneplanen, og som medfører noe 
beslag av dyrka mark, avsatt til LNF- 
område i kommuneplanen. Beslaget av 
dyrka mark vil gjøres så lite som mulig, se 
planbeskrivelsens kap. 4.5. 
 
2. Utredning av konsekvenser for dyrka 
mark er gjort i planarbeidet, se 
planbeskrivelsens kap. 3.7.3, 4.5 og 4.10. 
Det er redegjort for konsekvensene av 
tiltaket mht. arealbeslag i kap. 4.5.2 og 
4.5.3. Videre er forhold til håndtering av 
dyrka mark omtalt i planbestemmelsene 2.4 
og 6.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Konsekvensene for de berørte 
landbrukseiendommene er en sentral 
problemstilling i planarbeidet. Det er 
etterstrebet å finne en best mulig løsning 
som ivaretar hensiktsmessig drift. Det ble 
avholdt et møte med grunneiere som får 
endret driftsadkomst den 03.03.2020 for å 
informere om og diskutere løsning. Referat 
fra møtet er vedlegg til planbeskrivelsen.  
 
Det er redegjort for konsekvenser for 
landbruket i planbeskrivelsens kap. 3.1.4, 
3.2 og 3.7.  
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landbruket. Vurderingene bør også omfatte 
hvordan tiltaket påvirker eiendomsarronderingen 
i området, og vurdere behovet for jordskifte. 
 
4. Deler av planområdet er registrert med 
forurenset grunn. Det er påvirkningsgrad 2 – 
akseptabel forurensing med dagens areal- og 
resipientbruk. Det må fremgå av planforslaget 
hvordan forurensing påvirker planen og hvordan 
dette skal håndteres videre. Det må vurderes om 
det er behov for å undersøke grunnen ytterligere 
for forurensing. Viser til forurensingsforskriftens 
kapittel 2 om opprydding i forurenset grunn ved 
bygge- og gravearbeider og Miljødirektoratets 
veiledere til forskriften (TA- 2912 og TA-2913). 
Forurenset grunn skal registreres i databasen 
«Grunnforurensing» i samsvar med 
Miljødirektoratets veileder TA-2671. 
 
5. Det er registrert en skredhendelse ved 
jernbanen innenfor planområdet i 2013. Vi 
forventer at det gjøres vurderinger og 
undersøkelser for skredfaren i området. 
 
6. Det er krav om risiko- og sårbarhetsanalyser 
ved utarbeidelse av planer for utbygging, jf. plan- 
og bygningsloven § 4-3. Vurdering av 
grunnforhold og områdestabilitet er viktig, jf. 
TEK 17 § 7-3 med veiledning. Viser også til 
NVEs retningslinjer og veiledere om tematikken, 
blant annet 2/2011 Flom- og skredfare i 
arealplaner og 7/2014 Sikkerhet mot 
kvikkleireskred. 
 
7. Det er to boligområder på hver sin side av 
jernbanen, dette kan føre til at myke trafikanter 
ønsker å krysse jernbanen. Det må gjøres 
vurderinger for behov for fortau langs den nye 
vegtraseen.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. Det er gjennomført miljøprøver som 
viser at alle prøvepunkter unntatt ett 
tilfredsstiller krav for tilstandsklasse 1, og 
ett prøvepunkt med tilstandsklasse 2. 
Massehåndtering er utredet i planarbeidet 
og redegjøres for i planbeskrivelsen, se 
kap. 3.7, 4.9 og 4.10. Håndtering av 
forurensede masser fanges opp av 
planbestemmelse 6.1.e). 
 
 
 
 
 
 
5. Skredfare er vurdert i planforslaget, se 
planbeskrivelsens kap. 3.6 og 4.12. 
 
 
 
6. Det er gjennomført ROS- analyse som 
del av planarbeidet, herunder av 
grunnforhold, områdestabilitet, flom- og 
skredfare. Det henvises til ROS- rapporten 
og til planbeskrivelsens kap. 4.12 
 
 
 
 
 
7. Planforslaget har vurdert tiltakets 
konsekvenser for gående og syklende, se 
planbeskrivelsens kap. 3.3. Det er også 
vurdert hvilke nye behov tiltaket utløser for 
å ivareta sikkerheten til myke trafikanter. 
Det foreslås en ny gang- og sykkelveg 
mellom dagens bussholdeplasser ved 
Bodung stasjon og omlagt 
Stensboddingveg, i tillegg til gang- og 
sykkelveg langs Stensboddingvegen. Det 
foreslås å etablere en trapp som en snarvei 
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8. Foreslåtte vegtrase vil kunne oppleves som en 
omvei for gående og som en konsekvens av dette 
kan det fremprovosere villkryssing av jernbanen. 
Fylkesmannen mener det bør fremkomme av 
planen hvordan myke trafikanters og barn og 
unges interesser blir ivaretatt i planen. 
 
9. Det må fremgå av planen hvordan barn og 
unges interesser er ivaretatt. Vi viser til plan- og 
bygningslovens § 5-1 om medvirkning og 
tilrettelegging for grupper og interesser som ikke 
selv er i stand til å delta direkte i planprosessen. 

mellom ny gang- og sykkelveg og brua på 
Stensboddingvegen, på vestsiden av 
jernbanen. Bane NOR mener at myke 
trafikanter er godt ivaretatt i planforslaget. 
 
8. Den nye kryssingen av sporet vil være 
en omvei sammenliknet med dagens 
kryssing i plan. Planforslaget redegjør for 
hvordan villkryssing skal forhindres, se 
planbeskrivelsens kap. 3.3. 
 
 
9. Planen redegjør for hvordan barn og 
unges interesser er ivaretatt, se 
planbeskrivelsens kap. 4.6. Direkte 
medvirkning og informasjon i lokalmiljøet 
vil vurderes i høringsperioden. 
 

Statens vegvesen Region øst (05.12.2019) Forslagsstillers kommentar 

1. Statens vegvesen tolker det oversendte kartet 
slik at det planlegges bruløsning og ikke en 
undergang. 
 
 
2. Det må foreligge teknisk detaljplan for 
kryssløsning mot fv. 175 (Nedre Hagaveg) og for 
kjøreveg på bru som dokumenterer at løsningen 
er hensiktsmessig og gjennomførbar. Ny kryssing 
av sporet skal dimensjoneres i tråd med 
vegnormalene. Teknisk plan skal utarbeides i 
henhold til Statens vegvesen håndbok R 700 
«Tegningsgrunnlag» og må være godkjent på 
forhånd. Koplingen mot fv. 175 skal være 
godkjent av Statens vegvesen før reguleringsplan 
kan vedtas av kommunen. 
 
3. Med foreslått løsning vil beboerne øst for 
jernbanen få betraktelig lengre vei til 
bussholdeplassen. Bodung stasjon betjenes av 
skolebuss som stopper langs Nedre Hagaveg, vest 
for jernbanen. Statens vegvesen forventer at 
hensynet til myke trafikanter ivaretas i 
planforslaget. Det må særlig vurderes behovet for 
fortau langs den nye vegtraséen og videre langs 
fv. 175 frem til Bodung stasjon.  

1. Det er gjort vurderinger av både kulvert 
og bru. På grunn av grunnforholdene er 
bruløsningen utredet i planforslaget. 
 
 
2. Krysset mellom ny vegkryssing av 
jernbanen og Fv. 175 er utført i henhold til 
vegnormalene til Statens vegvesen og vil 
sendes til godkjenning før planen 
oversendes til politisk behandling. Den nye 
vegen over jernbanen er en kommunal veg 
og dermed følge Nes kommunes krav. 
 
 
 
 
 
3. Forholdene for gående og syklende er 
utredet i planforslaget, se bl.a 
planbeskrivelsens kap. 3.3. Den nye 
kryssingen av jernbanen er optimalisert for 
gående og syklende med tanke på stigning, 
lengde og trafikksikkerhet, inkludert 
vurdering av behov for fortau. Det er 
avholdt dialogmøte med vegmyndigheten 
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4. Den nye kjørevegen vil oppleves som en 
omveg for myke trafikanter. Konsekvensen av 
dette kan være villkryssing over jernbanen. Det 
må derfor vurderes hvordan barn og unge skal 
ferdes trygt fra boligområdene på hver side av 
jernbanen. 
 
5. Den nye løsningen må ikke etableres på 
bekostning av gående, syklende og 
kollektivreisende. Bane NOR må dokumentere 
hvordan de skal ivareta barn og unges sikkerhet 
og framkommelighet til buss, Øvre Romerike 
Montessoriskole og øvrige mål i nærmiljøet. 
Tiltak som er nødvendig for å avbøte ulempene 
ved stenging av dagens planovergang må 
innarbeides i reguleringsplanen og bygges før 
planovergangen må stenges. Dette må framgå av 
rekkefølgebestemmelser til planen. 
 
6. Frisikt i krysset mot fv. 175 må vises og 
målsettes i plankartet. Frisiktsone må reguleres 
som hensynsone i plankartet. 
 
7. Det må avklares hvem som blir eier av og skal 
vedlikeholde ny bru over jernbanen før planen 
endelig vedtas.  
 
 
 
 
 
 
 
8. Statens vegvesen forbeholder seg retten til å 
komme med ytterligere merknader i forbindelse 
med offentlig ettersyn av planen. 

for å finne gode løsninger. Se også svar til 
Fylkesmannen i Oslo og Viken punkt 7. 
4. Planforslaget redegjør for hvordan 
sikkerhet for myke trafikanter langs den 
nye kjørevegen er ivaretatt og hvordan 
villkryssing skal forhindres. Det vises til 
planbeskrivelsens kap. 3.3 og 4.6. 
 
 
5. Se svar i punkt 4 over. 
 Det er innarbeidet en rekkefølge-
bestemmelse for stenging av dagens 
planovergang. Bestemmelsen innebærer at 
ny bru må være etablert og åpnet for trafikk 
før dagens planovergang kan stenges, se 
planbestemmelse 3.3. Planbestemmelse 3.4 
sikrer at gang- og sykkelveg skal 
opparbeides senest samtidig med 
ferdigstillelse av jernbaneanlegget. 
 
 
6. Frisiktsoner er tegnet i plankart og 
bestemmelser, se bestemmelse 5.1. 
 
 
7. Bane NOR vil eie selve 
brukonstruksjonen og vedlikeholde denne. 
Vegene eies, vedlikeholdes og driftes av de 
som har rettigheter til vegene; Driftsveg 
frem til teknisk hus for jernbanen skal 
Bane NOR drifte. Øvrige driftsveger eies, 
driftes og vedlikeholdes av grunneier. Ny 
Stensboddingveg via bru eies, driftes og 
vedlikeholdes av kommunen.  
  
8. Merknaden tas til orientering. 
 

Direktoratet for mineralforvaltning (12.11.2019) Forslagsstillers kommentar 

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved 
forvaltning og utnytting av mineralske ressurser, 
og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping 
basert på en forsvarlig og bærekraftig utvinning 
og bearbeiding av mineraler. DMF forvalter lov 
om erverv og utvinning av mineralske ressurser 

Merknaden tas til orientering. 
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(mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar 
for at mineralressurser blir ivaretatt i saker etter 
plan- og bygningsloven. Planen berører ingen 
kjente forekomster med mineralske ressurser eller 
masseuttak. DMF har derfor ingen merknader til 
varselet om oppstart med 
reguleringsplanarbeidet. 

 
 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
(11.11.2019) 

Forslagsstillers kommentar 

1. NVE er nasjonal sektormyndighet med 
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene 
flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser 
knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for 
energiproduksjon og framføring av elektrisk 
kraft. NVE gir råd og veiledning om hvordan 
nasjonale og vesentlige regionale interesser innen 
disse saksområdene skal tas hensyn til ved 
utarbeiding av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at 
disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 
2. Plan- og bygningsloven og byggteknisk 
forskrift (TEK17) setter tydelige krav til 
sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved 
planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå 
vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig 
utredning av faren. Hensyn til klimaendringer 
skal også vurderes. Hensynet til flom må sees i 
sammenheng med lokal overvannshåndtering. 
Økt grad av utbygging i nedbørfeltet gir økt andel 
tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og 
krappere flomtopper nedstrøms. Dersom 
vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne 
økte avrenningen, må det planlegges med 
tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet 
som kompenserer økningen. Dette må gjøres 
tidlig i planprosessen slik at det blir satt av 
tilstrekkelig areal til tiltakene.  
3. Det er store allmenne interesser knyttet til 
vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre 
skader eller ulemper for allmenne interesser, kan 
utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. 
Hvis det er behov for at NVE gjør en 
konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i 
planen, så ber vi om at dette kommer klart frem 
av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at 
reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

1. Merknaden tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Flom, erosjon, skred og håndtering av 
overvann er utredet i planarbeidet, og det er 
konkludert med at tiltaket ikke vil medføre 
endringer av dagens flomsoner. Det vises 
til planbeskrivelsene kap. 3.4 og 4.12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Merknaden tas til orientering. 
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vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i 
planen. 
 
4. Planen må ta hensyn til anlegg som er planlagt 
eller har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i 
berøring med energiinteresser, bør berørte 
energiselskap involveres tidlig. 
 
 
5. Dersom planen berører NVEs saksområder, 
skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig 
ettersyn. 
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om 
planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig 
fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante 
fagutredninger innen NVEs saksområder må 
være vedlagt. Vi ber 
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til 
ro@nve.no. 
6. NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til 
reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev 
til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at 
det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE 
hva en eventuelt ønsker konkret bistand til i den 
enkelte saken. 

 
 
 
4. Tiltaket kommer i berøring med 
høyspentanlegg, og Bane NOR har dialog 
med netteier om tiltak for å ivareta 
høyspentanleggene i både anleggs- og 
driftsfase.  
 
 
5. Høyspentlinjer innenfor planområdet er 
vist på plankart som hensynssone og 
omfattes av planbestemmelse 5.2. 
Hensynet til flom, høyspentanlegg og 
stabilitet er omtalt i planbeskrivelsens kap. 
3.4, 3.5 og 3.6. 
 
 
 
 
 
 
6. Merknaden tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 

 

2.5.2 Organisasjoner og næringsliv 

Ruter AS (17.12.2019) Forslagsstillers kommentar 

1. Ruter er positive til at det etableres planfri 
kryssing av Kongsvingerbanen ved Bodung. 
 
2. Ruter har en skolebusslinje i Smedsbodding-
veien som krysser jernbanelinjen og fortsetter 
Nedre Hagavei mot Årnes. Hvis eksisterende 
busstopp ved Bodung stasjon ikke kan 
opprettholdes må det i detaljreguleringsplanen 
avsettes areal til bussholdeplasser ved 

 1. Merknaden tas til orientering. 
 
 
2. Planforslaget etterstreber en mest mulig 
helhetlig løsning for den nye kryssingen av 
jernbanen, inklusive busstopp. Dagens 
bussholdeplasser ved Bodung stasjon blir 
liggende. Ivaretakelse av skolebuss har 
vært viktig i planarbeidet, og det har vært 
avholdt to møter med Ruter og Viken 
fylkeskommune m.fl. hvor dette har vært 
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Bodung stasjon. Holdeplassene må 
dimensjoneres for 15 meter boggibusser i 
henhold til Statens vegvesens håndbok. 

tema. Løsningen er avklart med Ruter, 
fylkeskommunen og kommunen..  

Hafslund Nett (HN) (11.11.2019) Forslagsstillers kommentar 

1. HN har elektriske anlegg innenfor 
planområdet. Planforslaget må ta hensyn til de 
anlegg som nettselskapet skal drifte og etablere. 
Det må ikke iverksettes tiltak som medfører 
forringelse av adkomst til nettselskapets anlegg. 
 
2. Planområdet har høyspenningsanlegg 
innenfor/nær planområdet som er bygget etter 
anleggskonsesjon gitt av NVE. Kraftledninger og 
kabelanlegg bygget etter anleggskonsesjon er i 
hovedsak unntatt fra Plan- og bygningsloven. 
 
3. HN har regionale kraftledninger innenfor 
planområdet som går langs jernbanesporet på 
østsiden. Kraftledningene har byggeforbudsbelter 
som innebærer restriksjoner for arealbruken. 
Byggeforbudsbeltet langs den aktuelle 
kraftledningen er totalt 21 meter, det vil si 10,5 
meter målt horisontalt til hver side fra senter av 
ledningen. HN ber om at traseen med 
byggeforbudsbeltet registreres i planen som en 
hensynssone (faresone) med kode 370 – 
høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kart- og 
planforskriften.  
 
4. Det må ikke gjøres oppfylling av terrenget som 
medfører redusert høyde opp til 
luftledningsanlegg. Kraftledningen har 
restriksjoner som beskrevet i vedlagt skriv. Ved 
bygging i nærheten av luftledninger, gjøres det 
oppmerksom på at det ikke nødvendigvis er 
samsvar mellom hvilken avstand som er 
nødvendig for å komme under anbefalt 
utredningsgrense for magnetfelt, og gjeldende 
byggeforbudsbelte. 
 
5. For anlegg etablert etter anleggskonsesjon 
gjelder følgende: 

 Planlagt ny bebyggelse eller andre tiltak 
som kommer i konflikt med elektriske 
anlegg må ta hensyn til det elektriske 

1. Det elektriske anlegget i planforslaget er 
ivaretatt gjennom dialog med Hafslund 
Nett. 
 
 
 
2. Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
3. Kraftledningene som berøres er vist som 
Hensynssone H370 i plankart og 
planbestemmelser. Det vises til 
planbestemmelse 5.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Restriksjoner knyttet til ledningsnett er 
lagt til grunn for alle løsningsvalg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Samtlige punkt i uttalelsen er fulgt opp i 
planarbeidet, herunder at Hafslund Netts 
anlegg hensyntas i planen. Det vil settes av 
tilstrekkelig tid til nødvendig omlegging av 
eksisterende elektriske anlegg.  
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anlegget. HN har vilkår for at eventuelle 
omlegginger av nevnte kraftlinje skal 
kunne gjennomføres. 

 Nye kabler eller luftledninger som skal 
erstatte eksisterende anlegg, må minimum 
ha kapasitet som tilsvarer dagens 
kapasitet. 

 Behov for omlegging av eksisterende 
anlegg må meldes til HN i god tid før 
omleggingen ønskes utført. Omlegging 
kan være en tidkrevende prosess, og bør 
hensyntas ved utarbeidelse av 
rekkefølgekrav i planbestemmelser. 

 Dersom tiltak skal gjøres på den aktuelle 
luftledning eller kabelanlegg, kan det bli 
nødvendig å stille krav om 
tidsbegrensninger for utkobling og 
årstidsbegrensninger, av hensyn til krav 
om kontinuitet i strømforsyning, jfr. 
energiloven § 3-3. 

 Omlegging av anlegg med spenning 
høyere enn 24 kV krever søknad til NVE 
om endringer i anleggskonsesjonene. HN 
vil kreve full kostnadsdekning for 
omlegging. Utfallet av en 
konsesjonsbehandling kan ikke 
forskutteres. 

 
6. Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår 
i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er 
bygget i medhold av områdekonsesjon. 

 HN har høyspenningsluftledning innenfor 
planområdet som de ber om at blir 
hensyntatt. Ledningene har et 
byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste 
strømførende ledning, jfr. egen forskrift. 
Ingen bebyggelse kan tillates innenfor 
definert byggeforbudssone. HN ber om at 
traseen med byggeforbudsbeltet 
registreres i planen som en hensynssone 

(faresone) med kode 370 – 
høyspenningsanlegg jfr. vedlegg II til kart 
og planforskriften. Det må ikke gjøres 
oppfylling av terrenget som medfører 
redusert høyde opp til luftledningsanlegg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Hensynssone H370 er innarbeidet i 
plankartet. Bane NOR har vurdert at det er 
problematisk å etterkomme Hafslund Netts 
ønsker om regulering av byggegrenser i 
planbestemmelsene. Bane NOR har kun 
anledning til å omtale forhold innenfor 
planens avgrensning. Formuleringer om 
dette er derfor ikke lagt inn.  
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 Eksisterende høyspenningskabler: HN har 
høyspenningskabler innenfor 
planområdet som de ber om at blir 
hensyntatt. Normalt kan det iverksettes 
tiltak (inkludert planting av trær) inntil 1 
meter målt horisontalt fra kabelgrøftens 
ytterkant. Fremtidig tilkomst til 
kabelgrøftene ikke hindres, og det må 
ikke gjøres terrengarbeider som medfører 
endring av overdekningen over kabler. 
Kabelpåvisning må utføres for påvisning 
av kabelplassering.  

 HN har flere frittliggende nettstasjoner 
innenfor planområdet som må hensyntas. 
For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan 
det bli behov for å sette av arealer til ny 
nettstasjon innenfor planområdet. Dette er 
avhengig av effektbehovet til 
planområdet, og nettselskapet ber om at 
forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov 
planområdet har. Avsatt areal til 
frittliggende nettstasjon fremgår av 
merknaden. Avstandskravene blir ofte 
ikke hensyntatt når nye bygninger 
planlegges og oppføres. Det er derfor 
viktig å synliggjøre byggegrenser mot 
nettstasjoner i reguleringsbestemmelsene.  
Dersom reguleringsplanen ikke har satt 
av areal til nettstasjon, ber nettselskapet 
om at følgende presiseres i 
planbestemmelsene: 
Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m 
fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 
m byggegrense rundt nettstasjoner. 
Nettstasjoner tillates oppført også utenfor 
regulerte byggegrenser og kommer i 
tillegg til tillatt utnyttelsesgrad. 
Nettstasjoner kan også etableres i egne 
rom i bygg. Størrelse på rommet må være 
minimum 16 kvm, og det stilles særskilte 
krav til utforming av rommet, samt til 
adkomst og ventilasjon m.v. 
 

7. Den som utløser tiltak i strømforsyningsnettet, 
både flytting, nyanlegg og forsterkning, må som 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Bane NOR har hatt dialog med Hafslund 
Nett i planfasen for nødvendige avklaringer 
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hovedregel dekke kostnadene med tiltaket. 
Kostnadene inkluderer eventuelle kostnader til 
erverv av nye, evigvarende bruksrettigheter. Det 
må avklares i hvilken grad eksisterende kabler 
kan benyttes, og om nye kabler må legges. Det er 
viktig at det planlegges slik at ny bebyggelse og 
anlegg ikke kommer i konflikt med 
nettselskapets anlegg, dette gjelder særlig 
høyspenningsanlegg. Dersom planen forutsetter 
at eksisterende høyspenningsanlegg må flyttes 
eller legges om, må det settes av arealer til nye 
traseer og/eller nettstasjon(er). Nye traseer må gis 
rettigheter med minst like gode vilkår som det 
nettselskapet har til de eksisterende 
traseene/nettstasjonen. HN ønsker at utbygger tar 
kontakt i god tid før utbygging for å avklare 
hvordan ny bebyggelse skal forsynes med 
elektrisk strøm samt planlegge nye elektriske 
anlegg. 
 
8. Merknaden inneholder regler for inntegning av 

ledningsanlegg i plankart og omtale i 

plandokumenter som ikke gjengis her.  

vedr. forholdene som nevnes i uttalelsen. 
Det vises til planbeskrivelsens kap. 3.1.3, 
3.1.6 og 3.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Oversendt regelverk er lagt til grunn i 
utarbeidelsen av planmaterialet.  
 

 

2.5.3 Private 

Eirik Myhre (05.12.2019) Forslagsstillers kommentar 

Grunneier av gnr/bnr 172/37 i Nes kommune. 
 
1. Påpeker at den nordlige planovergangen 
(v/Brautergutua) ikke er planlagt sanert og stiller 
spørsmål ved om dette er gjort av hensyn til å 
holde kostnadene under grensen som utløser krav 
om konsekvensutredning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Eiendommen er i dag svært utsatt støy fra 
jernbanen. 
 

  
 
1. Bane NOR ønsker å legge ned 
planovergangen ved Brautergutua av 
sikkerhetsmessige årsaker. Planovergangen 
brukes av turgåere i tillegg til at den 
fungerer som landbrukskryssing. 
Målsetningen er at planovergangen på 
Brautergutua saneres og legges ned før det 
nye kryssingssporet åpnes for trafikk og 
dermed får samme anleggsmessige 
fremdrift som byggingen av 
kryssingssporet, med ferdigstillelse innen 
utgangen av 2022. Sanering av 
planovergangen sikres reguleringsmessig 
gjennom denne reguleringsplanen. 
   
2. Det er utarbeidet en støyrapport i 
reguleringsplanfasen med vurdering av 
nødvendige tiltak i hht. gjeldende 
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retningslinje for støy, T-1442/2016. Det 
vises til planbeskrivelsens kap. 4.8, som 
beskriver hvordan støy er behandlet i 
planforslaget. 

Helge Sundby m. fl. (30.11.2019) Forslagsstillers kommentar 

Merknad på vegne av 7 grunneiere av 
landbrukseiendommer med tinglyste rettigheter 
til kryssing av jernbanesporet: Fredrik Brauter, 
Uno Løse, Anders Kjuus, Rune Bodding, Martin 
Bodding, Egil- Thomas Bodding, Helge Sundby. 
 
1. De aktuelle eiendommene ble delt av 
Kongsvingerbanen da denne ble anlagt i 1862. 
Dette har vært negativt for eiendommene. Alle 
eiendommene unntatt 1 (179/1) har driftssenteret 
vest for jernbanesporet og hovedtyngden av 
dyrka mark øst for sporet. 
 
2. I landbruket er det stadig større krav til 
rasjonell drift, og på jernbanen stadig større krav 
til å frakte flere mennesker og gods. Dette 
medfører utfordringer med sikkerhet og støy. 
Grunneierne er positive til at de usikrede 
overgangene saneres, men det er viktig at 
rasjonell drift av dyrka mark kan opprettholdes. 
Grunneierne har i dag fri adkomst til dyrka mark 
på begge sider av sporet. Dette har betydning for 
bredde på redskap, tildekking av kornlass, 
avkobling av skjærebord, behov for følgebil, 
forbruk av diesel, rask reparasjon av uforutsette 
driftsforstyrrelser, rask forbindelse til 
driftssenteret, rask tilgang for fylling av 
såmaskin. Kan kjøre til utmark vinterstid uten å 
måtte kjøre på fylkesveg med kjetting. Det er 
flere fordeler med dagens løsning. Flere av 
driftsveiene/planovergangene brukes til 
friluftsliv. 
 
3. Utfordringene for noen berørte parter er 
betydelige og må kunne kalles over tålegrensen. 
Skissert løsning vil øke avstand fra driftssenter til 
dyrka mark med ca. 1 km hver vei eller mer.  
 
 
 

  
 
 
 
 
 
1. Merknaden tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
2. Hensynet til trygg og velfungerende 
kryssing av jernbanen for grunneiere og 
turgåere har vært viktige faktorer i 
planarbeidet. Gjennom presentert løsning i 
planforslaget mener Bane NOR at også 
hensynet til rasjonell drift er ivaretatt, 
innenfor de rammer og fysiske 
begrensninger som foreligger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. I planforslaget er det utarbeidet løsninger 
som øker sikkerheten langs jernbanesporet, 
og som i tillegg ivaretar rimelige 
driftshensyn for landbruket. Bane NOR har 
gjennomført et møte med spesielt berørte 
grunneierne (03.03.2020), for å presentere 
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4. Oppdeling av teiger med tilførselsveier er 
uønsket og vil medføre at flere må benytte fv. 
175 som er smal og lite egnet for trafikk med 
landbruksredskap på inntil 3,5 meters bredde. 
Veien har ÅDT på inntil 3000. Pågående 
utbygging på Årnes og Auli/Rånåsfoss vil føre til 
økt trafikk. Forslaget medfører dermed en 
sikkerhetsrisiko, mindre rasjonell drift (tid) og 
økte kostnader. Ny forskrift om lagring av 
kunstgjødsel vanskeliggjør lagring på østsiden av 
sporet. I tillegg stilles det spørsmål ved hvem 
som skal dekke kostnader til vedlikehold på 
tilførselsveier. 
 
5. Etterlyser omtale av støyforskriften (T-1442) i 
planinitiativet. Mulig økt godstrafikk på 
jernbanen vil påvirke grunneierne, og også 
beboere utenfor planområdet, inklusive beboere 
på begge sider av planovergangen Brautergutua 
hvor togene tuter hele døgnet. Ber om at støy 
utredes og at det vurderes støydempende tiltak. 

 
 
 
 

6.  

 Gnr/bnr 179/1: Foreslår ny driftsvei fra ny 
kryssing ved Bodung stasjon på vestsiden av 
sporet og frem til dyrka mark. Forslaget er 
vist på kartskisse. 

 Gnr/bnr 177/1 og 2: Foreslår kryssing av 
jernbanen i kulvert eller bro på 
eiendomsgrensen. Forslaget vist på 
kartskisse. 

 Gnr/bnr 175/1: Foreslår kryssing av 
jernbanen i kulvert eller bro ved dagens 
overgang. Forslaget vist på kartskisse. 

 Gnr/bnr 174/4 og 3, 173/5: Foreslår kryssing 
av jernbanen i kulvert eller bro ved dagens 
overgang Brautergutua. Forslaget vist på 
kartskisse. 

 Det fremmes ønske om trekkerør under 
jernbanen ved etablering av kulverter. Ansvar 
for og vedlikehold av disse bør være 

forslag til løsninger og få tilbakemeldinger 
på disse.   
 
4. Opplysningen er tatt med i planlegging 
av løsninger. Ved etablering av nye 
driftsveger vil Bane NOR bekoste 
opparbeidelsen på vegen og drifte 
adkomstveg til teknisk bygg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Det er utarbeidet en støyrapport i 
reguleringsplanfasen med vurdering av 
nødvendige tiltak iht. gjeldende 
retningslinje for støy, T-1442/2016. Det 
vises til planbeskrivelsens kap. 4.8, som 
beskriver hvordan støy er behandlet i 
planforslaget. Mht. at togene tuter, vil dette 
trolig bli et mindre problem når dagens 
planoverganger saneres og passerende tog 
ikke lenger tuter av sikkerhetsårsaker. 
 
6. Bane NOR takker for innspillene, og 
forslagene er vurdert i planprosessen. Bane 
NOR har gjennomført et møte med spesielt 
berørte grunneierne 03.03.2020.   
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gjenstand for avklaring på et senere 
tidspunkt. 

Oppsummering av forslagene: Skissert løsning 
fra grunneierne vil ivareta en rasjonell drift av de 
berørte eiendommene og bedre sikkerheten for 
alle, inkl. trafikanter på fv. 175. Løsningen vil 
minske tidsforbruk og kostnader for grunneierne. 
De ønsker eget møte for videre drøfting og 
avklaring. 
Magnhild Smestad (18.11.2019) Forslagsstillers kommentar 

Håper at de som bor langs jernbanen får 
skjerming av støy fra jernbanen, som skjermer 
både ute og inne. Videre påpekes det behov for at 
fremkommelig i anleggsperioden for kjøring av 
bil, sykling, gåing osv blir ivaretatt. 

Det er utarbeidet en støyrapport i 
reguleringsplanfasen med vurdering av 
nødvendige tiltak iht. gjeldende 
retningslinje for støy, T-1442/2016. Det 
vises til planbeskrivelsens kap. 4.8, som 
beskriver hvordan støy er behandlet i 
planforslaget. Reguleringsplanen setter 
krav til fremkommelighet i 
anleggsperioden slik at alle 
trafikantgrupper skal bli ivaretatt, se 
planbestemmelse 3.3 og 6.1.  

Carl Øistein Grue m.fl. (13.11.2019) Forslagsstillers kommentar 

Henvender seg på vegne av beboerne i 
Gruevegen 1,2, 5, og 7. 
1. Beboerne ønsker informasjon om hvilke planer 
Bane NOR har for støyskjerming og 
adkomstveier. 
Støy ved oppbremsing er i dag en utfordring. 
Med økt trafikk vil det være nødvendig med 
tiltak for å begrense støyen mest mulig. 
 
 
 
2. Håper de prosjekterte løsningene ivaretar 
samferdsel, miljø og helse på god måte. Ønsker 
fortløpende informasjon, samt gjennomgang av 
planer. 
 

  
 
1. Det er utarbeidet en støyrapport i 
reguleringsplanfasen med vurdering av 
nødvendige tiltak i hht. gjeldende 
retningslinje for støy, T-1442/2016. Det 
vises til planbeskrivelsens kap. 4.8, som 
beskriver hvordan støy er behandlet i 
planforslaget. 
 
 
2. Planforslaget ivaretar hensynet til blant 
annet samferdsel, miljø, lokalsamfunn og 
helse, i henhold til krav i plan- og 
bygningsloven. Offentlige myndigheter 
skal også sørge for at planen ivaretar ulike 
viktige, samfunnsmessige forhold. I 
henhold til plan- og bygningsloven vil 
reguleringsplanen legges ut på høring og 
offentlig ettersyn. Det vil da være mulig å 
gjøre seg kjent med planforslaget og 
komme med innspill. Det vil bli mulighet 
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til å gi sin mening om tiltaket når 
planforslaget legges ut på høring. 

Richard Magnor Stenbro (12.11.2019) Forslagsstillers kommentar 

Bor i Hagebyen 4 som er nærmeste nabo til 
planlagt ny kryssing av jernbanen ved Bodung 
Holdeplass. Det uttrykkes ønske om at det 
bygges undergang og ikke bro av hensyn til utsikt 
og solforhold for boligen og terrassen.  

Løsning med bru i stedet for undergang er 
valgt utfra mange hensyn, hvor 
grunnforhold har veid tungt. Det har vært 
avholdt et møte mellom Stenbro og Bane 
NOR 03.03.2020 for dialog rundt 
løsningen. Bane NOR har forståelse for 
ulempen som tiltaket medfører og har 
forsøkt å minimere ulempene i 
detaljprosjekteringen. 

Pål Magnus Udnes (08.11.2019) Forslagsstillers kommentar 

Merknaden har to vedlegg som inneholder 
avsenders vilkår ovenfor Bane NOR. Innholdet i 
de to vedleggene er ikke kommentert her. 
 
1. Beboere på gnr/bnr 178/52 må ivaretas, både 
under og etter anleggsperioden. 
 
 
 
 
2. Opplyser at avsender blir i besittelse av gnr/bnr 
178/4, som har næringsbygg med kjøkken, 
soveareal samt næringstomt, dersom denne kan 
være interessant for benyttelse i anleggsperioden. 

  
 
 
 
1. Alle eiendommer som blir berørt av 
tiltaket vil ivaretas i anleggsfasen og 
driftsfasen. Det vises til planbeskrivelsens 
kap. 3.7 og 4.6. Hensyn under anleggsfase 
er også sikret gjennom planbestemmelsene 
2.5, 3.3 og 6.1. 
2. Merknaden tas til orientering. 
 
 

Plan 1 v/Ragnhild Storstein (11.11.2019) Forslagsstillers kommentar 

Merknaden fremmes på vegne av All 2 AS og Pål 
Udnes. All 2 AS er hjemmelshaver til gnr/bnr 
179/10, 179/50, 179/66, 178/62, 178/67, 178/69 
og 178/72. Pål Udnes er hjemmelshaver til 
eiendommene gnr/bnr 178/52 og 178/61. Alle 
disse eiendommene ligger innenfor området som 
det nå varsles oppstart av detaljregulering for. 
 
1. Romerike Arkitekter, og siden Plan1 AS, har 
siden 2017 jobbet med forslag til 
«Detaljregulering for boliger på gnr. 179 bnr. 10 
m.fl., Bodding», der hele planområdet ligger 
innenfor det varslede planområdet for 
kryssingsspor. Det er lagt ned store ressurser i 
planarbeidet. Nes kommune har satt planarbeidet 
på vent før førstegangsbehandling, i påvente av 
Bane NORs oppstart av planarbeid for 

  
 
 
 
 
 
 
 
1. Merknaden tas til orientering. 
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kryssingsspor. Det samme gjelder for andre 
eiendommer som eies av All 2 AS og Pål Udnes. 
 
2. Ber om at All 2/Pål Udnes’ interesser blir 
ivaretatt i det videre planarbeidet, og at Bane 
NORs planer sikrer at eiendommene kan benyttes 
på regningssvarende måte og kan utnyttes til 
byggeområde i samsvar med kommuneplanens 
formål og i foreløpig forslag til detaljregulering 
for boliger på gnr. 179/10. Hvis ikke dette er 
forenlig med Bane NORs planer, forutsettes det 
at Bane NOR gir erstatning/innløser aktuelle 
eiendommer.  
 
3. Hvis Bane NORs planer medfører at arealene 
innenfor detaljreguleringen for gnr. 179/10 ikke 
kan benyttes til nye boliger, ber All 2 AS om 
erstatning for utgifter som har påløpt ifm. dette 
planarbeidet. 
4. Ber om å holdes orientert om det videre 
planarbeidet. 

 
 
 
2. Eiendommer som blir berørt av Bane 
NORs planer vil inngå i en formell prosess 
der hjemmelshavers interesser ivaretas så 
langt som mulig. Grunnervervsprosessen 
kan først igangsettes i etterkant av 
planvedtak. Det vises til planbeskrivelsens 
kap. 3.10. 
 
 
 
 
3. Merknaden tas til orientering. 
 
 
 
 
4. Merknaden tas til orientering. 

Bodding Vel (07.12.2019) Forslagsstillers kommentar 

1.Beboere på Bodding har levd godt som naboer 
med Kongsvingerbanen i alle år, og vært aktive 
brukere av Bodung stasjon siden 1913. I lange 
tider har jernbanen vært hovedfartsåre for folk på 
Bodding til retning Oslo og nordover til Årnes og 
Kongsvinger. Toget og jernbanen er en essensiell 
del av identiteten til de som lever på Bodding. 
 
2.Ved flere anledninger har stasjonen blitt 
foreslått nedlagt. I 2012 ble tilbudet redusert til 
funksjonen «stopp ved behov», hvilket betyr et 
stoppested med to rushtidsavganger til Oslo 
hverdagsmorgener, og to rushtidsavganger fra 
Oslo hverdagsettermiddager. Offentlige 
myndigheter lovet kompenserende tilbud i form 
av buss, men det har uteblitt. Et samferdselstilbud 
er høyst ønskelig og nødvendig for beboerne. Det 
flere nye boliger på Bodding, og det bygges 
ytterligere flere. 
 
3. Beboere på Bodding er positive til utvikling av 
jernbanen. Sikkerhetstiltak for kryssing av sporet 
for bilister, myke trafikanter, jordbrukere med 

 1. Merknaden tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
2. De to nye kryssingssporene ved Bodung 
i Nes kommune og Galterud i Kongsvinger 
kommune vil bidra til å øke kapasiteten på 
Kongsvingerbanen. I planforslaget for 
kryssingsspor på Bodung legges det til rette 
for å ivareta Bodung stasjon/holdeplass på 
Kongsvingerbanen, og holdeplasser for 
busser. Merknaden tas for øvrig til 
orientering. 
 
 
 
3. Støy og vibrasjoner i driftsfase, og 
miljøulemper i anleggsfase, er tema som er 
utredet i planleggingen av tiltaket. Bane 
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flere, samt kapasitetsøkning i form av 
krysningsspor, er en positiv utvikling for 
nærmiljøet. Det de ikke kan tolerere er å måtte 
tåle økt støynivå, risting og togtrafikk, og alt 
anleggsarbeidet dette forutsetter, uten å få 
beholde det lille de har av kollektivtilbud. De 
ønsker å bli kontaktet ved planlegging slik at de 
får en løsning som passer dem. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Bodding Vel mener at et krysningsspor vil 
påvirke flere enn bare grunneiere og de aller 
nærmeste naboene av jernbanen. Ber derfor om at 
formelle brev og innkallelser til 
informasjonsmøter, høringsrunder, 
analyserapporter o.l. sendes til beboere i 
Hagebyen, Stensboddingsvegen, Lundsvegen, 
Ekravegen, Sandemvegen og Nedre Hagaveg, på 
lik linje med velforeninga og øvrige kommunale 
og offentlige instanser. 
 
5. Bodding Vel er positive til sanering av dagens 
planovergang og at det opprettes en ny via 
Smiuvegen og Hagebyen. De har forståelse for at 
grunnforholdene ikke er optimale for undergang, 
men ber om at estetiske hensyn blir vektlagt i 
videre vurderinger. Jernbanen, med dobbeltspor 
og støydempende tiltak, vil være et såpass tydelig 
sår i landskapet på Bodding at ei bru ruvende 
flere meter over bakken bør revurderes. De ble 
forespeilet en undergang ved første 
informasjonsmøte 19.06.2018. Minner også om 
landbruksvirksomheten i området og at behovet 
for å krysse jernbanen med brede 
landbruksmaskiner må imøtekommes. 
 
6. Støyanalyser var forespeilet allerede i oktober 
2018, og det forventes at grundige tester 
gjennomføres og at resultatene deles med 
beboerne på Bodding med invitasjon til å komme 

NOR forsøker å finne løsninger som har 
minst mulige ulemper for beboere og 
omgivelser. Det er retningslinjer for støy 
og vibrasjoner, med tilhørende 
grenseverdier, som legges til grunn både 
for det ferdige tiltaket og for anleggsfasen. 
I anleggsfasen vil det være strenge krav til 
gjennomføringen av arbeidet slik at 
sikkerheten skal ivaretas. Bodding Vel vil 
få mulighet til å gi sin mening om tiltaket 
når planforslaget legges ut på høring. Det 
vises til planbeskrivelsens kap. 4.8, som 
beskriver hvordan støy er behandlet i 
planforslaget. 
 
4. Velforeningen er høringspart og vil få 
brev, informasjon og innkallinger i saken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Det er kunnskap om grunnforhold som 
følge av grunnboringer i teknisk detaljplan 
som er årsaken til at Bane NOR ønsker bru 
fremfor kulvert. Bruene vil ha en bredde 
som er tilpasset moderne 
landbruksmaskiner. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. I henhold til forskrift om støy, T-1442, 
er det kun boliger som vil vurderes for 
støytiltak i dette prosjektet. Se for øvrig 
svar i punkt 3 over.  
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med innspill, før prosessen med planarbeidet går 
videre. Jernbanen ligger nært Beengen 
dyrefredningsområde, og de forventer at området 
skjermes på best tenkelige vis fra støy fra økt og 
tyngre togtrafikk som vil komme som følger av et 
dobbeltspor. 
7. De anser støytiltak for boliger nærmest 
krysningssporet som en selvfølge. På grunn av 
typen godstrafikk det legges opp til mener de at 
flere beboere nærmest jernbanen vil ha behov for 
støytiltak, på begge sider av jernbanen. Mange 
beboere er urolige for støyen dette medfører, og 
mener at svarene fra Bane NOR ikke holder. 
Informasjonen hittil går ut på at de som bor i 
Stensboddingvegen ikke kommer til å merke noe 
til prosessen. Dette mener de ikke stemmer, og 
mener det er opplagt at boliger i 
Stensboddingvegen vil bli påvirket, samt alle 
rundt. Det rister i husene i dag og de forventer at 
dette forverres. De nevner spesielt boliger i 
Stensboddingvegen, Hagebyen, 
Smedsboddingvegen samt boliger nært jernbanen 
i Nedre Hagaveg.  
 
8. Det er også forventet støyskjerming på begge 
sider av jernbanen for å skjerme disse vegene, i 
tillegg til Ekravegen, Sandemvegen og Beengen 
fredningsområde. 
 
 
9. Vellet håper at gjerdet langs jernbanesporene 
blir hevet, og påpeker at det generelt er dårlig 
sikkerhet i skjermingen mot jernbanesporet. Bl.a. 
har det hendt at barn har lekt på sporet. Det er 
behov for å fornye gjerdene langs toglinja fra 
Haugenundergangen og forbi boligfeltene.  
 
10. Bodding Vel håper på et tett samarbeid med 
Bane NOR i det videre arbeidet. 

 
 
 
 
 
 
7. Det er utarbeidet en støyrapport i 
reguleringsplanfasen med vurdering av 
nødvendige tiltak iht. gjeldende 
retningslinje for støy, T-1442/2016. Det 
vises til planbeskrivelsens kap. 4.8, som 
beskriver hvordan støy er behandlet i 
planforslaget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Det er ikke foreslått støyskjerm langs 
jernbanen i Bodung. Se for øvrig svar i 
punkt 7 over.   
 
 
 
9. Det vil etableres et nytt gjerde på hver 
side av jernbanen som del av tiltaket. 
 
 
 
 
 
10. Bane NOR ønsker også et samarbeid 
med velforeningen og vil ta initiativ til 
dette. 

Årnes Vel (07.12.2019) Forslagsstillers kommentar 

Velet anser det som meget positivt at 
kryssingsspor etableres. Tiltaket vil 
forhåpentligvis forbedre togtrafikken til og fra 
Årnes. Det er spesielt viktig i retning Oslo, 

 Merknaden tas til orientering. 
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mange av deres medlemmer pendler til Oslo og 
omegn. 
Velforeningen støtter uttalelsene fra Bodding 
Vel. 

 

2.6 Uttalelser til varsel om utvidet plangrense 

Det kom inn fem uttalelser til varsel om utvidet plangrense. Innspillene er oppsummert og 
kommentert i merknadsdokumentet som er vedlagt planen. Et kort sammendrag av innspillene og 
forslagsstillers kommentarer er presentert under. 

I et avklaringsmøte avholdt 14.04.2020, hvor Viken fylkeskommune, Nes kommune og Bane NOR 

deltok, ble det besluttet å gå bort fra å anlegge nye holdeplasser for buss langs Nedre Hagaveg 

og ny Stensboddingveg, som var bakgrunnen for større arealbehov og utvidet plangrense. Møtet 

ga en enighet om at dagens bussholdeplasser er en god løsning for skolebussene, og evt. andre 

bussruter i fremtiden, og det er derfor ikke behov for å etablere nye holdeplasser slik det var 

foreslått før 14.04.2020.  

For ordens skyld gjengis likevel merknadene i tabellen under. Forslagsstillers kommentarer er 

tilpasset avklaringene som ble gjort den 14.04.2020. I tillegg til at det ble oppnådd enighet om 

plassering av bussholdeplasser, ble også ny gang- og sykkelvegforbindelse mellom dagens 

Bodung stasjon og ny Stensboddingveg, på vestsiden av jernbanen, diskutert på møtet. Også 

denne gang- og sykkelvegforbindelsen ble det oppnådd enighet om. 

2.6.1 Myndigheter 

Viken fylkeskommune (02.03.2020) Forslagsstillers kommentar 

Viken fylkeskommune (Vfk) vurderer at foreslått 
planavgrensning ikke i tilstrekkelig grad ivaretar 
trafikksikkerheten for myke trafikanter. 
Planområdet må utvides ytterliggere for å ivareta 
gangforbindelse for myke trafikanter frem til de 
foreslåtte nye holdeplassene for skolebuss. 
Nødvendig utvidelse er markert med en oransje 
oval i illustrasjonen (illustrasjon er ikke tatt med 

i merknadssammendraget, men kan sees i 

merknaden som er vedlagt planforslaget til 

høring). 
Det er fortau fra krysset Ekravegen/fv 175 langs 
dagens busslomme i sørgående retning. 
Skolebarn bruker gangforbindelsen langs 
Ekraveien til dagens bussholdeplass ved Bodung 
stasjon. Dette vil endre seg som følge av det 
planlagte tiltaket. Vfk frykter at dette vil kunne 

Løsningene som lå til grunn for denne 

merknaden er ikke lenger aktuelle og vises 

ikke i planforslaget. Det vises til tekst i 

kursiv i kap. 2.6 over, og til beskrivelse av 

planforslaget i planbeskrivelsens kap. 3 
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medføre at skolebarn som bor i Ekravegen vil gå 
langs fylkesveien til de nye busslommene. 
 
Det går en gangsti fra dagens busslomme i 
nordgående retning på østsiden av fv 175, langs 
jernbanesporet og nordover til næringsområdet på 
Bodding/Smiuvegen. Vfk kan ikke se at denne 
blir brukt. Gangstien er ikke opparbeidet som 
gang- og sykkelvei og den har ikke belysning. 
Den driftes ikke på vinterstid. 
 
Vfk forventer at det utarbeides en god løsning for 
myke trafikanter, i form av gang-/sykkelvei eller 
fortau sammen med et tilrettelagt krysningspunkt 
over veien, frem til de nye busslommene. For å 
ivareta trafikksikkerheten til myke trafikanter må 
det tas inn en rekkefølgebestemmelse om 
opparbeidelse av gangforbindelse for myke 
trafikanter fra eksisterende busslomme ved 
Bodung stasjon til de planlagte busslommene 
langs Nedre Hagaveg. 
 
Dersom planen ved offentlig ettersyn ikke viser 
en tilfredsstillende løsning for gående og 
syklende fra Ekravegen frem til de nye 
bussholdeplassene vil Vfk vurdere å fremme 
innsigelse. 
 
Vfk viser til sin uttalelse til opprinnelig varsel og 
har ingen merknader knyttet til øvrige regionale 
interesser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er lagt inn en rekkefølgebestemmelse 
(§ 3.4) om at gang- og sykkelvegen fra 
Bodung stasjon til nye bussholdeplasser 
skal være opparbeidet før omlagt 
Stensboddingveg tas i bruk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fylkesmannen i Oslo og Viken (14.02.2020) Forslagsstillers kommentar 

1. Det er varslet utvidelse av plangrensen for 
blant annet å innbefatte busstopp. Fylkesmannen 
ber om at et eventuelt sørgående busstopp i minst 
mulig grad berører dyrka mark.  
 
 
2. Det er også viktig at løsningen blir 
trafikksikker, da busstoppene fungerer som stopp 
for skolebussen. 
 
Utover dette har vi ingen merknader til utvidelsen 
av plangrensen. 

Løsningene som lå til grunn for denne 

merknaden er ikke lenger aktuelle og vises 

ikke i planforslaget. Det vises til tekst i 

kursiv i kap. 2.6 over, og til beskrivelse av 

planforslaget i planbeskrivelsens kap. 3. 

 

Direktoratet for mineralforvaltning 
(28.02.2020) 

Forslagsstillers kommentar 



Dokumentnummer: MIP-00-A-03386 Dato:  08.06.2020 
900072 – Kongsvingerbanen (Lillestrøm)-Kongsvinger, Bodung kryssingsspor Revisjon: 02A 
Planbeskrivelse Side: 41 av 87 

 

 
 

DMF kan ikke se at utvidelsen av planområdet 
berører registrerte forekomster av mineralske 
ressurser, bergrettigheter eller masseuttak i drift. 
DMF kan heller ikke se ut fra forelagt 
informasjon, at planen vil omfatte uttak av masse 
som vil omfattes av mineralloven. DMF har 
derfor ingen merknader til utvidet planområde for 
kryssingsspor Bodung. 

Merknaden tas til orientering. 
 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 
(21.02.2020) 

Forslagsstillers kommentar 

NVE henviser til sin merknad til varsel om 
planoppstart og ber om at de brukes i det videre 
planarbeidet. 

Merknaden tas til orientering. 
 

 

2.6.2 Organisasjoner og næringsliv 

Ruter AS) (11.02.2020) Forslagsstillers kommentar 

Ruter har ingen merknader til utvidelsen av 
planområdet for kryssingsspor ved Boddung 
stasjon i og med at behovet for holdeplass for 
skolebuss er ivaretatt i planforslaget. 

Merknaden tas til orientering. 
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3 PLANFORSLAGET 

3.1 Nye jernbanetiltak 

3.1.1 Kryssingsspor 

Kongsvingerbanen har i hovedsak en horisontalkurvatur som er tilpasset toghastighet på 130 km/t 
mellom stasjonene, og dette legges til grunn for dagens spor på den aktuelle strekningen for 
kryssingsspor på Bodung. 
 
Det nye kryssingssporet er planlagt for godstog med inntil 750 meters lengde, med samtidig 
innkjøring (dvs. at begge togsett kan kjøre inn samtidig på hhv. hovedsporet og kryssingssporet). 
Selve kryssingssporet er dimensjonert ut ifra en hastighet på 80 km/t. Sporet er planlagt og 
plassert i forhold til kapasitetsvurderinger og at sporveksler etableres minst mulig i kurve. På 
bakgrunn av dette er kryssingssporet plassert parallelt med, og på vestsiden av, eksisterende 
hovedspor (jernbaneteknisk plassering fra km 53,828 til km 55,115).  
 
Det nye kryssingssporet vil ha samme høyde som dagens spor, og det må gjøres en 
masseutskifting for å etablere en underbygning til det nye kryssingssporet. Overbygning og 
underbygning bygges i henhold til Bane NORs tekniske regelverk med skinneprofil 54E1. Det 
etableres to nye sporveksler i hver ende av kryssingssporet, og hovedsporet vil bli reetablert der 
det legges inn sporveksler. 
 

 
Figur 12 Utsnitt av 3D- modellen som viser nytt kryssingsspor og nye driftsveger langs jernbanen.  

3.1.2 Byggegrense 

Byggegrense langs eksisterende og ny jernbane følger jernbanelovens krav, det vil si 30 meter fra 
nærmeste spor. 
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3.1.3 Teknisk bygg 

Det er planlagt et nytt teknisk bygg som er plassert ved midten av, vest for, det nye 
kryssingssporet. Teknisk bygg er plassert på en måte som skal beslaglegge minst mulig dyrket 
mark. Teknisk bygg vil omfatte rom for lavspent, telerom internt og rom for stillerapparat. I 
tillegg vil det bli plassert en brakke på ca. 26 m2 (rom for signal) ved siden av bygget. Teknisk 
bygg har et areal på ca.70 m2.  
 

 
Figur 13 Teknisk hus  

Huset bygges med trekledning og saltak for å tilpasses det arkitektoniske uttrykket på eksisterende 
bygninger i området. Driftsvegen frem til teknisk bygg vil driftes av Bane NOR. 

3.1.4 Brukonstruksjoner 

Det etableres to nye overgangsbruer som til sammen skal erstatte dagens planovergang ved 
Bodung stasjon, samt fem eksisterende driftsoverganger nord for Bodung stasjon.  
 
Den sørlige overgangsbrua foreslås etablert med prefabrikkerte bjelker og plasstøpt dekke. Brua 
har en fri bredde på 10,3 meter mellom rekkverkene. Konstruksjonen spenner over ett spor, men 
bredden muliggjør et eventuelt fremtidig dobbeltspor. Det vil være behov for noe 
grunnstabilisering av massene under den fremtidige fyllingen. Det er valgt en kalk-
sementstabilisering for å hindre setninger på fyllingen/vegen og for å sikre områdestabiliteten. 
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Figur 14 Utsnitt av 3D- modellen som viser ny sørlig overgangsbru og nye gang- og sykkelveger.  

 
Den nordlige overgangsbrua skal ivareta driftsadkomst for eiendommer i området og vil etableres 
med prefabrikkerte bjelker og plasstøpt dekke. Brua har en fri bredde på seks meter mellom 
rekkverk i henhold til krav til driftsveger i Landbruksnormalen. Konstruksjonen spenner over 
dagens hovedspor og nytt kryssingsspor. 
 

 
Figur 15 Utsnitt av 3D- modellen som viser ny nordlig overgangsbru og nye driftsveger.  

Det vurderes at valgte konstruksjoner er det beste alternativet med tanke på gjennomføringstid, 
anleggsteknikk, anleggskostnader, samt drifts- og vedlikeholdskostnader.  
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3.1.5 Plattformer og øvrige holdeplassfunksjoner 

Bodung stasjon med plattformer (som jernbaneteknisk sett er en holdeplass) påvirkes ikke av 
tiltaket, men det vil ikke lenger bli mulig å krysse jernbanesporene via planovergangen. 
Tilgjengeligheten mellom plattformene vil derfor bli endret. I stedet for å krysse over 
jernbanesporene i plan må passasjerene bruke omlagt Stensboddingveg på overgangsbru nord for 
holdeplassen. Dette er beskrevet i kap. 3.3.1 

3.1.6 Kontaktledningssystem (KL-anlegg) 

Det bygges et nytt kontaktledningsanlegg for det nye kryssingssporet som forsynes fra 
hovedsporet, ved de to nye sporvekslene. Eksisterende KL-master kommer ikke i konflikt med 
nytt kryssingsspor, men må tilpasses noe i forhold til det nye sporet og overgangsbrua ved 
Stensboddingvegen. 

3.2 Offentlige og private veger  

 

Figur 16 Oversikt over dagens vegnett med vegnavn. Kilde: norgeskart.no 
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3.2.1 Stensboddingvegen, Smiuvegen  

Stensboddingvegen foreslås lagt i en ny trasé, med kryssing av jernbanen ca. 200 meter nord for 
dagens kryssing ved Bodung stasjon. Det er vurdert både bru og undergang (se kap. 3.11, 
Forskjeller mellom hovedplan og teknisk detaljplan), men grunnforholdene har gjort at 
bruløsningen er valgt.  
 
Den nye vegen dimensjoneres som en lokalveg (klasse L2) i henhold til Statens vegvesens 
håndbok HB N100, med enkelte breddeutvidelser for å sikre plass til landbruksmaskiner. Vegen 
er i henhold til Nes kommunes felleskommunale vegnormal. Vegen har en bredde på seks meter 
på det smaleste og er breddeutvidet der vegen går i kurve. Vegen har en stigning på 8 %. 
Fyllingene på hver side av brukonstruksjonen har en høyde på ca. ti meter over dagens terreng.  
Omlagt Stensboddingveg møter Nedre Hagaveg i et T-kryss ca. 350 meter nord for dagens kryss 
mellom de to vegene. Det vil si at omlagt Stensboddingveg møter Nedre Hageveg på samme sted 
som dagens kryss mellom Nedre Hagaveg og Smiuvegen, se figuren under. 
 
 

 
Figur 17 Utsnitt av 3D- modellen som viser omlagt Stensboddingveg, nye gang- og sykkelveger, gangfelt, 
kantstopp for buss og trapp. 

 
Det bygges en avkjørsel mellom omlagt Stensboddingveg og ny adkomst til næringseiendommen 
med gnr. 178/bnr. 70. Ny driftsveg for landbruket, omtalt i kap. 3.2.3, vil ha samme avkjørsel som 
adkomsten til næringsområdet. I tillegg opprettholdes avkjørsel fra omlagt Stensboddingveg til 
eiendommene som i dag bruker dagens Smiuvegen. 
 
Langs omlagt Stensboddingveg anlegges det en gang- og sykkelveg med en bredde på tre meter, 
inkl. skulder. Gang- og sykkelvegen får samme stigning som vegen og skilles fra kjørevegen med 
en grøft. Gang- og sykkelvegen og kjørevegen vil få belysning.  
 
I tilfelle det blir aktuelt i fremtiden at busser skal stoppe på omlagt Stensboddingveg, vil det i 
dette prosjektet bygges et kantstopp for buss rett nordøst for Bodung stasjon, i sørgående retning 
på Stensboddingvegen. 
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3.2.2 Nedre Hagaveg (Fv. 175) 

Det gjøres ingen endringer på Nedre Hagaveg, med unntak av det nye krysset med omlagt 
Stensboddingvegen.  
 
Dagens to bussholdeplasser ved Bodung stasjon opprettholdes og vil fortsatt fungere som 
holdeplasser som i dag. Skoleskyss er nærmere omtalt i kapittel 3.3. 

3.2.3 Driftsveger og landbrukskryssinger 

Det foreslås en ny, planfri kryssing av jernbanesporene som erstatning for fem av dagens 
driftsoverganger i plan. Grunnforholdene er årsaken til at også denne kryssingen foreslås som bru 
og ikke undergang, se kap. 3.11. Overgangsbrua har en bredde mellom rekkverkene på 6,5 meter 
for å være bred nok til moderne landbruksmaskiner. På fyllingene opp mot selve brua er 
kjørebredden 6,5 meter inklusive vegskulder. 

 
Figur 18 Oversiktskart som viser hvilke drifts- og planoverganger som saneres (svart kryss) langs hovedsporet, 
og hvor nye kryssinger med overgangsbru etableres (gult). Nytt kryssingsspor vises i grønt. Kilde: norgeskart.no 

For å sikre adkomst til landbrukseiendommene etableres driftsveger på begge sider av 
jernbanesporet. Driftsvegene foreslås med en bredde på 4,5 m inklusive skulder på hver side. En 
av driftsvegene er adkomst til teknisk bygg. Driftsvegene vil bli benyttet til anleggstrafikk i 
anleggsperioden. 
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Det etableres sikkerhetsgjerde mellom driftsveg og bane i henhold til tekniske krav.  

3.2.4 Andre trafikkforhold 

Alle eksisterende adkomster som berøres av tiltaket vil ivaretas, enten ved at dagens situasjon 
opprettholdes eller at adkomsten flyttes. Snø fra brøyting plasseres langs vegnett og bane. 

3.3 Gående og syklende, skolebuss 

3.3.1 Kryssing av jernbanen via Stensboddingvegen 

Fjerning (sanering) av jernbanekryssinger i plan er viktig for sikkerheten og tiltaket vil øke 
trafikksikkerheten for alle brukere av Stensboddingvegen. Stensboddingvegen får gang- og 
sykkelveg langs hele den omlagte delen, som er atskilt fra kjørevegen. Gang- og sykkelveg 
bygges som 2,5 m bredt fortau på selve overgangsbruen. 
 
I detaljeringen av det nye kryssingspunktet har det vært viktig å finne en løsning som gir minst 
mulig omvei for gående og syklende. Likevel vil avstanden fra plattformen på Bodung stasjon til 
den andre siden, via Stensboddingvegen og Nedre Hagaveg, bli ca. 800 meter. I tillegg får 
Stensboddingvegen en stigning på 8 %, som er brattere enn ønskelig og ikke i henhold til 
universell utforming.  Likevel har man landet på at det er en god og trygg løsning, og den beste 
som har vært mulig å finne, gitt andre styrende faktorer. For eksempel ville en slakere gang- og 
sykkelveg innebære større omvei for gående og syklende, noe som heller ikke er ønskelig. For å 
redusere omveien for gående vil det etableres en trapp fra Stensboddingvegen, rett vest for brua 
over jernbanen, og ned til ny gang- og sykkelveg på vestsiden av jernbanen, se Figur 19. 
 
På begge sider av jernbanen vil det være sikkerhetsgjerde for å hindre kryssing av sporene. 

3.3.2 Ny gang- og sykkelveg, skolebuss 

Skolebussen vil kjøre samme rute som i dag, hvor forskjellen bare består i at Stensboddingvegen 
har en noe endret trasé. Planforslaget vil derfor ikke ha innvirkning på dagens ordning for 
skoleskyss. For å tilrettelegge for et eventuelt fremtidig behov for ny bussholdeplass på østsiden 
av jernbanen, vil det bygges et kantstopp for buss ved omlagt Stensboddingveg i sørgående 
retning, rett nordøst for Bodung stasjon. I motsatt retning (nordgående) vil bussen stoppe i 
vegkanten som i dag og det gjøres ingen tiltak på eksisterende veg. 
 
Som del av tiltaket vil dagens sti mellom Nedre Hagaveg og jernbanen, oppgraderes til en gang- 
og sykkelveg i henhold til krav i Statens vegvesens håndbøker. Forbindelsen vil ivareta gående og 
syklende mellom Ekravegen/dagens bussholdeplasser ved Bodung stasjon, og gang- og 
sykkelvegen langs den nye Stensboddingvegen.  
 
Den nye gang- og sykkelvegen vil gå i omtrent samme trasé som dagens sti. Den vil få en bredde 
på tre meter inkl. skulder, ha asfaltdekke og belysning.  
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Figur 19 Illustrasjon fra 3D- modell som viser kryssing av jernbanen med omlagt Stensboddingveg, ny gang- og 
sykkelveg langs vegen og mellom Nedre Hagaveg og jernbanen samt trapp.  

3.4 Flom, overvannshåndtering, VA-anlegg 

3.4.1 Flom 

Vurdering av flomfare er kartlagt av NVE (NVE, 2016), og er også utredet i hovedplanfasen - 
Fagrapport Hydrologi (Asplan Viak AS, 2018). Glommas flomsone ligger i god avstand fra 
planområdet, ca. 200 meter i snitt. Det er i teknisk detaljplan sett nærmere på om tiltaket vil endre 
på flomsoner og tidligere vurderinger, men konklusjonen er at tiltaket ikke vil medføre endringer 
av dagens flomsoner. 
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Figur 20 Illustrasjon som viser varslet planområde på flomsonekart.  

3.4.2 Overflatevann på jernbanen 

Håndtering av overvann og drenering er utredet, og eksisterende stikkrenner er vurdert. Det er 
registrert 16 eksisterende stikkrenner innenfor planområdet, se tabell under. Det er foreslått tiltak 
som gir nye dimensjoner og fall på de fleste av disse, ved etablering av nytt kryssingsspor. 
 
Tabell 1 Eksisterende stikkrenner i prosjektområdet 

Stikkrenner 
(Km) 

Nedbørsfelt Type Dimensjon (mm) 

53.047 
53.145 

B 
 

Steinrenne* 
Steinrenne* 

Antatt 600 x 400 (ikke målt) 
Antatt 600 x 400 (ikke målt) 

53.595 
53.595 

C Observert stikkrenne i 
betong, noe lengre nord 
enn hva banedata sier   

300 (ikke målt) 
 

54.082 
54.083 
54.085 
54.085 
 
(ikke i banedata) 

D Stål 
Stål 
Steinrenne* 
Steinrenne* 
 
Observert plast. Trolig 
minimal vannføring** 

600 (målt) 
600 (målt) 
600 x 400 (målt) 
600 x 400 (målt) 
 
350 mm (ikke målt) 

54.486 
54.626 

E Steinrenne/sluk 
Plast 

600/230, antatt 230 (ikke målt) 
220 (målt) 
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54.705 
54.752 

F Steinrenne 
Betongrør/plastrør fra sluk 

600 x 400 (målt) 
220 mm (ikke målt) 

54.84 G Betong, oval 1 m 1000 mm (målt) 
55.064 
55.126 

H Steinrenne* 
Steinrenne* 
 

Antatt 600 x 400 (målt) 
Antatt 600 x 400 (icke målt) 

55.259 I Steinrenne* 
 

Antatt 600 x 400 (ikke målt) 

- J Ingen i planområdet***  
* Steinrenner listet med diameter 600 mm i banedata viste seg for det meste å være ca. 400 mm brede og 600 

mm høye.  

** Ligger vesentlig høyere enn de andre stikkrennene og var tørre ved befaring. 

*** Inkluderer en liten del av planområdet men fører vannet mot nord. 

 
Drenering og overvannshåndtering for nytt kryssingsspor er basert på åpne linjegrøfter for videre 
transport til stikkrenne med utløp til Glomma. Ny bane og omkringliggende terreng har en slik 
utforming at det i hovedsak kommer overvann fra arealet som jernbanen dekker. Det blir derfor en 
begrenset mengde vann som kommer i tilhørende linjegrøfter. System for drenering og overvann 
er prosjektert i tråd med Bane NORs Tekniske regelverk for åpen linjegrøft. 

3.4.3 Overflatevann fra veg 

Overvann fra planlagte driftsveger, bru og lokalveg ved Bodung holdeplass samt gang- og 
sykkelveg og overgangsbru i nord, blir ført mot åpne veigrøfter. Overvanns- og drensledninger 
med tilhørende kummer vil bli brukt der det er behov.  

3.4.4 Vann og avløps-ledninger, inkl. jordbruksdrenering 

Dagens bane og veg krysser i dag eksisterende vann- og avløpsledninger som ligger i 
prosjektområdet, og omlegging av eksisterende VA-ledninger er derfor nødvendig ifm. det nye 
tiltaket. Ledningskartene er hentet i Nes kommune og lagt inn på tegninger. Eksisterende VA-
ledninger i prosjektområdet som krever omlegging vises i tabellene under. Omlegging av 
eksisterende VA-ledninger prosjekteres og planlegges sammen med Nes kommune. 

Det er eksisterende jordbruksdrenering innenfor prosjektområdet. Det er viktig å ta hensyn til 
disse, spesielt de som finnes der drifts- og adkomstvei skal bygges på den vestlige siden av nytt 
spor og overgangsbru i nord. En dialog anbefales med landbrukskontoret og eiendomseiere, der 
tegninger relatert til jordbruksdrenering studeres i byggeplanen.   
 

Tabell 2 Eksisterende VA-ledninger som vil bli krysset av ny bane 

Km Ledning Dimensjon (mm) 
53.302 OV 600 BET 
53.305 SP 250 PVC 
53.583 VL 160 PE 
53.683 SP 160 PVC 
53.590 - 53.683 SP 160 PVC (langsgående med eksisterende spor) 
53.684 SP 225 PVC 
53.684 - 55.774 SP 225 PVC (langsgående med eksisterende spor) 
53.953 VL 150 SJG 
53.953 -53.847 VL 150 SJG/160 (langsgående med eksisterende spor) 
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Tabell 3 Eksisterende VA-ledninger i prosjektområdet, som er berørt av veg- og bruutbygging 

Veg Ledning Dimensjon (mm) 
Bru ved Bodung 
holdeplass samt 
gang og 
sykkelveg (øst 
om sporet) 

VL 
VL 
VL 
OV 
OV 
OV 

160 PVC 
180 PE 
250 SJK 
200 PVC 
200 BET 
200 BET 

Bru ved Bodung 
holdeplass samt 
gang og 
sykkelveg (vest 
om sporet) 

SP 
SP 
OV 
 
SP 
VL 
 
VL 
OV 
SP 
 
VL 
SP 
OV 
 
OV 
 
VL 

225 ukjent materiale 
160 ukjent materiale 
200 ukjent materiale 
 
160 PVC 
110 PVC 
 
100 SJG 
250 ukjent materiale 
160 PVC 
 
160 PVC 
110 ukjent materiale 
250 ukjent materiale 
 
160 ukjent materiale 
 
Ledning til eiendom 
 

 

3.5 Høyspent- og lavspentlinjer 

Øst for, og parallelt med eksisterende jernbanespor, er det to høyspentlinjer for henholdsvis 
regionalnett og distribusjonsnett. Høyspentlinjene ligger på motsatt side av nytt kryssingsspor, 
men krysser også under dagens og nytt kryssingsspor ved gnr. 177 bnr. 1. 
 
Der hvor høyspentledningen i dag krysser under dagens spor vil høyspentledningen være i 
konflikt med nytt kryssingsspor og ny driftsveg. Høyspentledningen må derfor legges om før 
driftsveg og nytt kryssingsspor kan bygges. Dette tiltaket vil planlegges og gjennomføres i 
samarbeid med netteier. 
 
I tillegg vil anleggsarbeidet komme nær sikkerhetssoner til høyspentledninger og kabler i bakken. 
Alle anleggsarbeider vil avklares med netteier før byggearbeidene startes.  
 
Det er nødvendig å bytte eksisterende trafo i masten i ved overgangsbrua for landbruket, for å 
etablere strømforsyning til teknisk hus. Bane NOR er i dialog med netteier om dette arbeidet. 

Det skal etableres belysning på den sørlige overgangsbrua (Stensboddingvegen) og ved den nye 
gang- og sykkelvegen mellom eksisterende og nye busslommer. Belysningen vil detaljeres videre 
i prosjekteringsfasen. 
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3.6 Grunnforhold 

3.6.1 Grunnforhold 

Figuren under viser et kvartærgeologisk kart for planområdet og dette gir en indikasjon på hvilke 
typer løsmasser det kan forventes å påtreffe. Kartet viser at store deler av det planlagte tiltaket 
ligger på hav- og fjordavsetninger, og at noe av tiltaket i sør kan ligge på elveavsetning. Det 
planlagte tiltaket ligger under marin grense og størsteparten av tiltaket ligger på marine 
avsetninger, noe som innebærer en risiko for forekomster av kvikkleire/ sprøbruddmateriale. 
Utførte boringer viser kvikkleire i ett punkt og en del leire som er bløt til middels fast. 

Grunnforholdene på strekningen består i all hovedsak av et topplag av tørrskorpe etterfulgt av 
sand, silt/leire og nederst faste masser rett over berg. Laget av silt/leire har ganske varierende 
mektighet langs strekningen. Grunnundersøkelsene viser at løsmassene varierer i mektighet fra ca. 
2,6 til 12,9 m.  

 

Figur 21 Kartutsnitt fra NGU sitt kvartærgeologiske kart med planlagt tiltak. Kilde: http://geo.ngu.no/kart/losmasse/ 

3.6.2 Områdestabilitet 

For områdestabilitet, og for lokalstabilitet og setninger til de planlagte vegfyllingene, er det laget 
av leire/silt som stedvis er utfordrende. For å sikre tilstrekkelig stabilitet og et akseptabelt omfang 
av setninger, er det planlagt stabilisering av grunnen ved bruk av kalk-sement-peler ved fyllingene 
til de to overgangsbruene. 
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Det må utføres noen supplerende grunnundersøkelser i områdene sørøst for de to planlagte 
overgangsbruene for å verifisere at områdestabiliteten er tilstrekkelig. Det anbefales fire til fem 
borpunkter sørøst for hver av de to bruene.  

Ved dypere utgravinger til installasjoner langs banen, slik som føringsveier under spor, vil det 
være behov for kalk-sement stabilisering. På den resterende strekningen planlegges det ikke tiltak 
med kalk-sement stabilisering. Alle planlagte tiltak på denne strekningen vil føre til økt 
områdestabilitet både i anleggsfase og permanent fase.  

Dersom det planlegges utgraving utenom de kalk-sement stabiliserte områdene, eller dersom det 
planlegges tiltak som direkte eller indirekte vil medføre grunnvannssenkning, må det utføres 
supplerende grunnundersøkelser sørøst for sporet for å kunne kontrollere områdestabiliteten. 

3.7 Anleggsgjennomføring 

Det er utarbeidet en rapport om anleggsgjennomføring (NIRAS, 2020), som del av teknisk 
detaljplan, som omhandler hvilke arbeidsoperasjoner som skal gjennomføres, arealbehov og 
faseplaner. Det er lagt stor vekt på trafikksikkerhet og sikring av tredjepart i planleggingen av 
anleggsgjennomføringen. 

Det vil være behov for adkomstveger inn til riggområdene, se figuren under. Det forventes at 
transport med større kjøretøy kommer nordover fra E16, via Vormsundvegen, via Nedre Hagaveg 
og dagens Smiuvegen og inn på rigg- og anleggsområdet. Adkomst til nordøstlig driftsveg vil bli 
via dagens planovergang frem til ny driftsbru er etablert. Adkomst til østlig fylling nord for 
Bodung holdeplass vil også bli via dagens planovergang frem til ny bru er etablert. 
 
Adkomstvegen til anleggsområdet skal etableres på en trafikksikkerhetsmessig god måte, med 
færrest mulige krysningspunkter mellom anleggsarbeider og myke trafikanter. Krysningspunktene 
skal være tilstrekkelig belyst, tydelig merket og skiltet og fartsdempende tiltak skal etableres før 
og etter krysningspunktet. Tilstrekkelig skille mellom anleggstrafikk og tredjeparts person må 
sikres.  
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Figur 22 Prinsipptegning som viser anleggsveger, adkomst fra offentlig vegnett og riggplass. Rødt: Rute for 
anleggskjøretøy. Lys blått: Riggområde. 

3.7.1 Trafikkavvikling i anleggsperioden 

Planovergangen ved Bodung stasjon vil holdes åpen frem til ny overgangsbru er åpnet for trafikk. 
Det vil gjennomføres tiltak for å unngå konflikter mellom anleggskjøretøy og tredjepart. 
Eksempler på slike tiltak kan være fartsreduserende tiltak, ekstra belysning og skilting. Det skal 
sikres tilstrekkelig skille mellom anleggstrafikk og tredjepart. 

Tidspunkt for sanering av driftsoverganger vil detaljeres ut ytterligere i prosjekterings- og 
anleggsfasen. Berørte grunneiere vil involveres i arbeidet for å ta hensyn til landbruksdriften.  

Kjøreadkomst til eiendommer skal ivaretas under anleggsfasen. 

Ved stenging av banen vil det settes opp buss for tog ved Bodung stasjon. 
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3.7.2 Massehåndtering 

Resultatet fra miljøprøver viser at alle prøvepunkter tilfredsstiller krav for tilstandsklasse 1, 
bortsett fra i ett punkt hvor det ble påvist lett forurensede masser i tilstandsklasse 2. Masser av 
tilstandsklasse 1 kan disponeres fritt på tiltaksområdet, samt annen eiendom dersom massene ikke 
inneholder avfall som lett lar seg utsortere (murstein, betong, jern osv.). Masser av tilstandsklasse 
2 kan disponeres fritt på tiltaksområdet, men ikke på annen eiendom.  
 
Det er utført en kartlegging av fremmede skadelige arter og det ble registrert en rekke forekomster 
av slike arter. Massene det gjøres terrenginngrep i kan derfor inneholde frø og planterester av 
fremmede skadelige arter, som ved spredning kan utgjøre risiko for stedegent naturmangfold. Det 
må utvises særskilt aktsomhet med tanke på flytting av jordmasser, jf. kravene i forskrift om 
fremmede organismer. Tiltak for å sikre dette er beskrevet i miljøoppfølgingsplanen (NIRAS, 
2020). 
 

3.7.3 Midlertidige rigg- og anleggsområder 

Rigg- og anleggsområder er planlagt med så lite arealbeslag som mulig, samtidig som sikker 
adkomst og tilstrekkelig plass for anleggsmaskiner er ivaretatt. 

Det er behov for riggplass utenfor Bane NORs arealer. Det er krav i planbestemmelsene til 
massehåndtering, sikring og avgrensning av anleggs- og riggområder, og istandsetting av arealer 
som er brukt til midlertidig anleggs- og riggområde. 

Anleggsarbeidene vil komme i nærheten av eksisterende høyspentledninger og -kabler. Dette vil 
gjennomføres i henhold til prosedyrer som ivaretar sikkerheten. 

Anleggsveger vil i størst mulig grad legges på de arealene som i etterkant skal brukes til 
permanent driftsveg, for å beslaglegge minst mulig dyrka mark. Det vil bli behov for et 
midlertidig beslag av dyrka mark i anleggsfasen. Matjorda (A-sjikt) skal tas av og mellomlagres, 
for deretter å legges tilbake. Dagens tilstand for dyrka marka skal opprettholdes så langt som 
mulig. 

3.8 Arealformål og hensynssoner i planforslaget 

Bebyggelse og anlegg 

 Energianlegg (BE) 
 Bolig (B) 
 Næring (BN) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

 Trasé for jernbane (STJ) 
 Annen banegrunn – tekniske anlegg (SBT) 
 Veg (SV) 
 Kjøreveg (SKV)   
 Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 
 Gang- og sykkelveg (SGS) 
 Gangareal/trapp (SGG) 

Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift (LNFR) 
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 Landbruksområder (L) 

Grønnstruktur 

 Friområde (GF) 

Hensynssoner (jf. pbl. § 12-6 og 11-8) 

 Hensynssone høyspenningsanlegg - H370 
 Sikringssone frisikt – H140 

Bestemmelsesområder og linjesymbol 

 Midlertidig bygge- og anleggsområde 
 Byggegrense til jernbane 

Rekkefølgebestemmelser  

 Kartlegging av brønner 
 Sikring av eksisterende ledningsnett 
 Sikring av fremkommelighet i anleggsfase 
 Opparbeidelse av gang- og sykkelveg 
 Støytiltak 
 Istandsetting av midlertidig bygge- og anleggsområde 
 Sikkerhetsgjerder mot jernbanen i driftsfase 

3.9 Miljøoppfølgingsplan (MOP) 

Miljøoppfølgingsplanen (NIRAS, 2020) beskriver hvordan entreprenør skal følge opp ytre miljø i 
anleggsfasen. Den bygger på prosjektets miljøprogram og miljøkonsekvensvurdering, 
miljørisikovurdering, gjennomførte miljøprøver og kartlegging av naturmangfold og fremmede 
arter.  

Miljøkrav og tiltak skal implementeres i anbudsdokumenter og i kontrakt mellom Bane NOR og 
entreprenør. Bane NORs rutiner og krav til ytre miljø er nærmere omtalt i 
miljøoppfølgingsplanen. 

I miljøoppfølgingsplanen er det beskrevet miljøfaglige kvalitetskrav og avbøtende tiltak for 
anleggsfasen for følgende tema:  
 

 Landskapsbilde  
 Naturmangfold 
 Naturressurser  
 Kulturarv  
 Friluftsliv/by- og bygdeliv 
 Massehåndtering forurenset grunn/fremmede arter  
 Utslipp til luft, jord og vann  
 Støy  
 Vibrasjoner og støt knyttet til grunnarbeider/sprengning  
 Avfallshåndtering  
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Miljørisikoanalyse ble gjennomført 03.12.2019 og utgjør grunnlaget for tiltakene som foreslås i 
miljøoppfølgingsplanen. Ved å gjennomføre de foreslåtte risikoreduserende tiltakene beskrevet i 
miljøoppfølgingsplanen, vil ulempene som oppstår som følge av anleggsarbeidene reduseres. 
Tiltakene er nærmere omtalt i kap. 4.10. Det henvises også til miljøoppfølgingsplanen for 
utfyllende opplysninger om ytre miljø. 

 

Miljørisikovurderingen resulterte i følgende funn:  

 Ingen farer med svært høy risiko 
 Ti farer med høy risiko 
 Fjorten farer med moderat risiko 
 Seks farer med lav risiko 

Samlet risiko vurderes som akseptabel dersom foreslåtte tiltak gjennomføres. Risiko etter tiltak er 
redusert til ingen farer med høy risiko, syv farer med moderat risiko og de resterende med lav 
risiko. 

Miljørisikovurderingen konkluderer med at det må utføres ytterligere analyse av vibrasjoner og 
støy i anleggsfasen, og at behov for miljøteknisk grunnundersøkelse ved planlagt riggområde må 
vurderes. 

3.10 Gjennomføring av planen 

3.10.1 Erverv av grunn og rettigheter 

Vedtatt reguleringsplan gir grunnlag for nødvendig grunnerverv for å gjennomføre tiltaket. Dette 
gjelder både permanent erverv av grunn og midlertidig erverv av rettigheter til 
anleggsgjennomføring. Grunnerverv vil bli gjennomført etter at reguleringsplanen er vedtatt.  

3.10.2 Tidsplan 

Overordnet tidsplan for gjennomføring av prosjektet er vist under. Tidsplanen forutsetter at 
planforslaget blir politisk vedtatt i løpet av 2020, og at det tas endelig beslutning om 
gjennomføring av prosjektet med nødvendige bevilgninger.  
 

 Reguleringsplanprosess: 2020 
 Grunnerverv: 2021 
 Anleggsperiode: 2021-2022 
 Åpning av kryssingsspor: ila. 2022 

3.11 Forskjeller mellom hovedplan og teknisk detaljplan 

Løsningene fra hovedplanfasen er gjennomgått i detaljplanfasen for å kvalitetssikre arbeidet og å 
gjøre forbedringer. De jernbanetekniske løsningene fra teknisk hovedplan er ikke endret.  
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3.11.1 Konstruksjoner 

De to kryssingspunktene over jernbanen foreslås nå som bruer, mens disse i teknisk hovedplan var 
tenkt utført som underganger (kulverter). Dagens planovergang ved Bodung stasjon foreslås 
derfor erstattet av en bru (omlagt Stensboddingveg) i stedet for en kulvert. Tilsvarende foreslås 
nytt kryssingspunkt for landbruket bygget som en bru i stedet for kulvert som vist i teknisk 
hovedplan.  
 
Årsaken til denne endringen er at det i teknisk detaljplan er avdekket mer utfordrende 
grunnforhold enn det man var klar over i hovedplanfasen. Supplerende grunnundersøkelser utført 
i detaljplanfasen har påvist bløt leire, og stedvis kvikkleire. I tillegg er det påvist at det stedvis er 
høyt grunnvann. Basert på den nye kunnskapen om grunnforholdene er det konkludert med at 
bruløsning er bedre enn kulvert. 
 
Bygging av kulverter vil, med slike utfordrende grunnforhold, ha betydelig høyere 
anleggskostnader enn bygging av bruer. Etablering av kulverter vil dessuten medføre et behov for 
permanente vannpumper for overvannshåndtering, som gir økte drifts- og vedlikeholdskostnader. 
Bygging av kulverter kan i denne sammenhengen ha følgende ulemper:  

 Behov for etablering av vanntett byggegrop  
 Behov for stabilisering av masser før de kan graves bort. Dette medfører utslipp av CO2 

og gir et svært negativ CO2- avtrykk for prosjektet, sett i et klimaperspektiv. 
 Stor risiko for setninger på omkringliggende bygninger  
 Stort behov for sporbrudd (stenging av jernbanen) 
 Behov for permanente vannpumper med tilhørende drifts- og vedlikeholdskostnad 

Den sørlige overgangsbrua (Stensboddingvegen) er plassert omtrent på samme sted som den 
foreslåtte undergangen i teknisk hovedplan som vist i figuren under, med enkelte tilpasninger til 
ny løsning.  
 
Den nordlige overgangsbrua er flyttet i forhold til der hvor kulverten var tenkt for ikke å ligge for 
nær boligen på den nærmeste eiendommen, se figur under. Nordre overgangsbru er plassert utfra 
hensynet til praktisk landbruksdrift og minst mulig beslag av dyrket mark. 
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Figur 23 Til venstre: Tidligere plassering av kulvertløsning ved Bodding stasjon. Til høyre: Ny plassering av 
overgangsbru. 

Den nordlige overgangsbrua er plassert på samme sted som undergangen i hovedplanfasen, men 
løsningen er likevel flyttet noe for ikke å ligge for nær boligen på den nærmeste eiendommen, se 
figur under. Nordre overgangsbru er plassert ut fra hensynet til praktisk landbruksdrift og er 
justert etter innspill fra grunneierne i området. Løsningen vil beslaglegge noe dyrket mark. Det er 
vurdert å plassere brua ca. 350 meter lengre mot sør for å ytterligere redusere beslaget av dyrket 
mark, men løsningen anses ikke som optimal for landbruksdriften og er derfor endret til den 
plasseringen som vises i planforslaget. 

 

 
 

Figur 24 Til venstre: Tidligere plassering av kulvertløsning. Til høyre: Ny plassering av overgangsbru.  

En bru vil være mer synlig i landskapet enn en kulvert. Det vil være samme krav til stigning for 
begge konstruksjonstypene, og en bru vil derfor ikke gi større omveier enn en kulvert. En bru kan 
ha den fordelen at den er oversiktlig, og dermed oppleves som tryggere å ferdes over enn en 
kulvert under bakken. Utover dette anses begge konstruksjonstypene å være sidestilte med hensyn 
til brukervennlighet og funksjon. 

3.11.2 Vegnett 

I teknisk detaljplan er prosjektert vegnett oppdatert slik at det er i samsvar med reviderte 
håndbøker til Statens vegvesen. Dette innebærer at Stensboddingvegen er 7 meter bred inkl. 
skulder (tidligere 6 meter inkl. skulder). Det er også noen endringer i horisontal- og 
vertikalkurvaturen. 
 
Gang- og sykkelvegen som knytter dagens bussholdeplasser ved Bodung stasjon til omlagt 
Stensboddingveg, er en endring fra hovedplanen. Den nye gang- og sykkelvegen gjør at gående og 
syklende får en trafikksikker løsning mellom Ekravegen/Bodung stasjon og Stensboddingvegen i 
ny trasé. 
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4 KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

4.1 Landskapsbilde 

4.1.1 Dagens situasjon 

De overordnede landskapsverdiene i området knytter seg til utsikt mot Glomma, strandsonen til 
Glomma og våtmarksområdene langs elven. Bekker med kantvegetasjon danner linjer i 
jordbrukslandskapet og er verdifulle innslag. Gårdsbruk som ligger høyt og fritt i terrenget med 
dyrka mark omkring, setter også et fint preg på landskapet. 

Planområdet har et typisk åkerlandskap. Langs jernbanen er det nokså åpent på begge sider, med 
kornåkre i den nordlige delen av planområdet. I området ved Bodung stasjon er det kratt og 
vegetasjon langs jernbanesporet på begge sider.  

 

Figur 25 Foto fra jernbanelinjen der nytt teknisk bygg er foreslått i planforslaget, på venstre side i dette fotoet. Sett 
i retning mot nord. 

Innenfor planområdet er det boligkonsentrasjoner ved Ekravegen vest for Bodung stasjon, og i 
området Stensboddingvegen/Bodding Skoleveg/Hagebyen øst for stasjonen. For øvrig er det noe 
spredt boligbebyggelse.  

 

Figur 26 Bodung stasjon og dagens planovergang mellom Nedre Hagaveg og Stensboddingvegen, sett i retning 
mot nord. 
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4.1.2 Konsekvenser av tiltaket 

Det er først og fremst de nye overgangsbruene med fylling som vil påvirke landskapsbildet i 
området, der den sørlige overgangsbrua vil påvirke de nærmeste boligene i Hagebyen i stor grad. 
Fyllingen vil bli opptil ti meter høy, med start (basis) tett ved grensen til nærmeste boligeiendom. 
Fyllingene vil være svært synlige i det flate jordbrukslandskapet. Solforhold rundt fyllingen er 
vurdert ved flere tidspunkter i løpet av året (vårjevndøgn, sommersolverv, høstjevndøgn, etc.). 
Eksempel til sol- og skyggeillustrasjonen ved sørøstlig fylling er vist i figuren under. Fyllingen vil 
ikke føre til skygge på nærliggende boliger, men det vil komme skygge i kanten av hagen til 
gnr/bnr 178/39 som vist på figuren under. Skyggen vil hovedsakelig strekke seg ut på 
eiendommene 231/3 (Bane NOR) og 180/1 i valgte tidsperioder, med varierende utbredelser fra 0 
m og opptil ca. 20 m fra fyllingsfot. Skyggen går derimot ikke 20 m fra fyllingsfot til nærliggende 
boligeiendommer. Skyggevirkningen av fyllingen mot nærliggende boligeiendommer anses å gi 
mindre negativ effekt.  

 

Figur 27 Illustrasjon av sol- og skyggeforhold ved sørlig overgangsbru 

Den nordlige overgangsbrua vil også påvirke landskapsbildet i området, og vil påvirke de 
nærmeste boligene ved adressen Nedre Hagaveg 354 i stor grad. Fyllingen vil være opptil ti meter 
høy i forhold til dagens terreng, der fyllingskant starter tett ved eiendomsgrensen til 176/13, men 
likevel utenfor hagen til eiendommen. Det er sett på sol- og skygge i området, og fyllingen vil 
ikke føre til skygge på de nærliggende boligene, men det vil komme skygge i hagen til gnr/bnr 
176/13 som vist på figuren under. Skyggevirkningen av fyllingen mot nærliggende 
boligeiendommer anses å gi noe negativ effekt.  

Fyllingene bør formes og tilplantes slik at tiltaket med tiden vil oppfattes som en del av et naturlig 
terreng. Det må velges planter som ikke bidrar til å kaste skygge. 
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Figur 28 Illustrasjon av sol- og skyggeforhold ved nordlig overgangsbru 

4.1.3 Konsekvenser i anleggsperioden 

Berørte arealer i anleggsfasen vil være større enn berørte arealer i ferdig situasjon. 
Anleggsarbeidene vil i stor grad foregå langs dagens spor og ved fremtidige fyllinger for 
overgangsbruer. Dette vil medføre inngrep i åkerlandskapet. Anleggsarbeidene skal planlegges og 
gjennomføres slik at de visuelle konsekvensene ikke blir større enn nødvendig. 

4.2 Friluftsliv, by- og bygdeliv 

4.2.1 Dagens situasjon 

Det finnes ingen friluftsområder innenfor plan- og influensområdet. Sør for planområdet ligger 
Tveiten gård med tilbud om ridning. En annen viktig funksjon i nærmiljøet er Bodung kapell med 
gravlund, også disse ligger sør for planområdet. 
 
Selve jernbanestasjonen er et viktig målpunkt i nærmiljøet. Her er også busstopp med skur og 
sykkelparkeringsplasser. Nordøst for jernbanestasjonen er det en lekeplass med lekeutstyr, benker, 
bord og en ballbane.  
 
Under nærmiljøtema sorterer også boligområder. Det er ved jernbanestasjonen to større klynger 
med eneboliger med hager. Langs sporet nordover finnes også klynger med bolighus og det er 
boliger knyttet til gårdsbrukene. 

4.2.2 Konsekvenser av tiltaket 

Lekeplassen nord for Bodung stasjon blir berørt av tiltaket i anleggsfasen, men vil tilpasses det 
nye terrenget og gjenåpnes etter at tiltaket er ferdig bygget. 

I driftsfasen stenges planovergangen og det etableres gjerde langs banen slik at tidligere 
planovergang ikke kan brukes. Gående/syklende og kjørende vil dermed krysse jernbanen via 
omlagt Stensboddingveg på bru. Sammenlignet med dagens situasjon vil avstanden fra 
plattformen på Bodung stasjon til den andre siden bli ca. 820 meter, regnet via 
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Stensboddingvegen og Nedre Hagaveg. Bygging av trapp fra bru til ny gang- og sykkelveg vil 
derimot redusere omveien. 

Sanering av planovergangen vil øke sikkerheten, spesielt for barn og unge. Den nye gang- og 
sykkelvegen langs Stensboddingvegen og på vestsiden av jernbanesporet frem til Bodung stasjon, 
vil også gi en mer trafikksikker situasjon enn i dag. 

Sanering av driftsoverganger for landbruket skal planlegges og koordineres med grunneiere for at 
det skal skje i en hensiktsmessig rekkefølge. Tiltaket vil medføre omvei og ekstra 
tid/drivstofforbruk for driftskjøretøy, men vil samtidig gi en sikrere adkomst til teiger enn i dag. 
Bane NOR arbeider kontinuerlig med å legge ned planoverganger langs jernbanen for å redusere 
risiko for alvorlige ulykker mellom tog og kjøretøy/myke trafikanter. 

4.2.3 Konsekvenser i anleggsperioden 

Anleggsarbeidet vil generelt medføre en viss belastning på nærmiljøet i form av støy, støv og 
trafikk. Lekeplassen ved Bodung stasjon vil bli stengt midlertidig. 
 
Planovergangen ved Bodung stasjon vil holdes åpen inntil ny overgangsbru er åpnet, og 
tilgjengeligheten på tvers av bygda vil dermed være ivaretatt også i anleggsfasen. Imidlertid vil 
planovergangen bli et krysningspunkt mellom anleggskjøretøy, vanlig biltrafikk, skolebuss og 
syklende/gående. Det vil måtte gjennomføres tiltak for å sikre at dette skjer uten risiko for 
tredjepart. Krysningspunktene skal være tydelig merket og skiltet og fartsdempende tiltak skal 
etableres før og etter krysningspunktet. 

Sikker adkomst til dagens busslommer vil også ivaretas under anleggsfasen. 

Det er behov for at driftsoverganger holdes åpent frem til ny overgangsbru for landbruskjøretøy er 
etablert. 

4.3 Naturmiljø 

4.3.1 Dagens situasjon 

 
Det er utført en kartlegging av biologisk mangfold, inkludert fremmede skadelige arter, innenfor 
plan- og influensområdet (MIP-00-A-04254). Hensikten med kartleggingen har vært å gjennomgå 
tidligere registrerte naturverdier og å gjennomføre en ny kartlegging av vegetasjon med fokus på 
biologisk mangfold og fremmede skadelige arter. Feltarbeidene ble utført på sensommeren 2019, 
altså mot slutten av vekstsesongen og utenfor fuglers hekkeperiode. Det tas derfor forbehold om 
at mangler kan forekomme. 
 
Planområdet er hovedsakelig preget av åkerlandskap, samt bøk-, bjørk- og ospeskog og kratt. 
Gjengrodde kratt dominerer områdene inntil eksisterende jernbanespor og mellom jordene. I disse 
områdene dominerer arter som bringebær, brennesle, burot, bjørk og selje. 
 
Det er ikke registrert naturtypelokaliteter eller verneområder innenfor planområdet. Én 
naturtypelokalitet og ett overlappende verneområde ligger ca. 500 meter sør for planområdet. 
Disse forventes ikke å bli påvirket av tiltaket. 
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Det er registrert to små forekomster av rødlistede arter, jordbærkløver (VU = sårbar) og 
vollmarikåpe (VU = sårbar), innenfor planområdet. Det er ikke observert noen rødlistede dyr 
(amfibier, reptiler, bløtdyr, fisk, fugl, krepsdyr, pigghuder og pattedyr) under feltarbeidene. Det 
ble observert et rikt insektliv innenfor planområdet med svært mye sommerfugl og andre insekter 
som bier, humle og blomsterfluer. Ingen av de observerte insektene var rødlistede arter. Med 
unntak av de to rødlistede planteartene kan ikke planområdet sies å omfatte spesielle naturverdier. 
 
Planområdet omfatter ikke spesielle naturverdier. I Beengen fuglefredningsområde, som ligger ca. 
500 m sørvest for Bodung stasjon, er det derimot registrert en rekke rødlistede arter, bl.a. vipe 
(EN = sterkt truet), makrellterne (EN), brushane (EN), og hettemåke (VU = sårbar) og sanglerke 
(VU). Det er registrert et par forekomster av ask (VU) langs stien nord for stasjonen, på 
nordvestsiden av sporet. 
 
Det ble totalt notert 11 forskjellige fremmede arter i kategoriene SE (svært høy risiko) og HI (høy 
risiko). Disse er som følger: 
 

- Engryllik (HI), to forekomster innenfor planområdet  
- Prydstrandvindel (HI), to forekomster innenfor planområdet  
- Rødhyll (SE), åtte lokaliteter jevnt fordelt innenfor planområdet 
- Hagelupin (SE), fem lokaliteter, hovedsakelig i sørlig del av planområdet 
- Grønnpil (HI), ett tre i planområdet 
- Rynkerose (SE), fire relativt spredte forekomster innenfor planområdet 
- Hekkspirea (HI), én forekomst på ca. 20 kvm innenfor planområdet 
- Blåhegg (SE), to forekomster innenfor planområdet 
- Tromsøpalme (SE), én forekomst på ca. 10 kvm innenfor planområdet 
- Kanadagullris (SE), tre forekomster, hvorav ett område på ca. 5000 kvm med spredte 

tilfeller av planten 
- Snøbær (HI), én forekomst på ca. 50 kvm innenfor planområdet 
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Figur 29 Naturtyper i nærheten av plan- og influensområdet. Rød strek anslår beliggenhet av tiltaket, blå sirkel 
viser naturtypeområdet ved Beengen fuglefredningsområde, grønn sirkel viser naturtypeområdet ved Hillestad Ø. 
Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet. 

Siden omtrent hele planområdet består av åkerlandskap med intensiv drift, ble de fremmede 
skadelige artene først og fremst påvist i åkerreiner, langs jernbanesporet, i vegkantene, langs 
bekker, grøfter og ved skogholt. 

4.3.2 Konsekvenser av tiltaket 

Tiltaket vil ikke medføre konsekvenser av betydning for naturmangfold.  
 
Alle relevante krav i naturmangfoldloven skal ivaretas, herunder kap. II alminnelige bestemmelser 
om bærekraftig bruk. Ved vegetasjonsetablering må det tas hensyn til restriksjoner på bruken av 
ikke-stedegne planter, som følger av naturmangfoldloven og forskrift om fremmede organismer. 

4.3.3 Konsekvenser i anleggsperioden 

Den største utfordringen med hensyn til naturmiljø i dette tiltaket vil være bekjempelse/kontroll 
av fremmede, skadelige arter i anleggsperioden. Særlig viktig vil det være å iverksette tiltak for å 
hindre at disse artene spres til nye områder ved håndtering av masser som inneholder frø og 
planterester.  
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Hagelupin og kanadagullris antas å ha størst skadepotensial for artsmangfoldet i planområdet. 
Forekomster av jordbærkløver vokser inne blant kanadagullris, og det vurderes at det er viktigere 
for naturmangfoldet å bekjempe forekomstene av kanadagullris enn å bevare forekomsten av 
jordbærkløver. Jorden som forekomsten av jordbærkløver vokser i antas også å være infisert med 
frø fra kanadagullris. 

Videre skal det i henhold til miljøoppfølgingsplanen ikke felles trær i fuglenes hekkeperiode. 
Dette fordi det tidligere er registrert flere ulike arter av rødlista fugler i området. At trær i området 
brukes til hekking og reir av disse fugleartene er sannsynlig. 

4.4 Kulturarv 

4.4.1 Dagens situasjon 

Fredete kulturminner 

Det er ingen kjente automatisk fredete kulturminner innenfor plan- og influensområdet. På 
Bodung Vestre, i god avstand til planområdet, ligger det en større automatisk fredet gravhaug fra 
jernalder (Askeladden ID 76768). 
 

Nyere tids kulturminner 

Bodung holdeplass ble åpnet som stoppested i 1913. Stasjonsbygningen fra 1913 er SEFRAK-
registrert og er godt vedlikeholdt, men er noe endret, særlig fasaden ut mot plattform og sporet. 
Stasjonen inngår i en større kulturhistorisk kontekst knyttet til Kongsvingerbanen, og har større 
verdi i denne sammenhengen enn som enkeltminne. Bodung stasjon med stasjonsbygning og 
plattform er vurdert til middels verdi. Billeddokumentasjon fra 1964 viser imidlertid at 
denne bygningen ikke var jernbanens ekspedisjonsbygning på stedet, men at denne var en enkel 
trebygning på nordsiden som nå er forsvunnet. Murhuset er sannsynligvis oppført som 
meieri/melkemottak. Denne ligger utenfor planområdet. 
 
På gårdstunet på Østre Bodding er det to SEFRAK-registrerte bygninger. Dette er våningshus og 
stabbur fra siste halvdel av 1800-tallet. Tun er oppført i sveitserstil. Hovedform og utforming på 
hus og stabbur er i stor grad opprettholdt. Samlet er tunet med kulturhistorisk bygningsmiljø og 
jordbrukslandskap vurdert til middels verdi. Nyhus og Folvell med kulturhistorisk bygningsmiljø 
er vurdert til å være utenfor plan- og influensområdet. 
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Figur 30 Registrerte kulturminner ved Bodung Kilde: Askeladden.ra.no 

4.4.2 Konsekvenser av tiltaket 

Akershus fylkeskommune krever i sin merknad til varsel om planoppstart at det skal utføres 
arkeologiske registreringer innenfor planområdet, men kravet ble senere frafalt, se kap. 2.4. 

4.4.3 Konsekvenser i anleggsperioden 

Det er ingen kjente kulturminnelokaliteter som kommer i konflikt med anleggsarbeidene.  
 
Det skal utarbeides en varslingsplan og krav til aktsomhet for entreprenør i anleggsfasen for det 
som gjelder eventuelle skjulte/ikke registrerte kulturminner.  
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4.5 Naturressurser 

4.5.1 Dagens situasjon 

Jordressurser 

Jordressursene i plan- og influensområdet er gjennomgående av høy kvalitet og av stor verdi i 
både regional og nasjonal sammenheng. De er en del av et større jordbrukslandskap med godt 
klima og jordsmonn som strekker seg utenfor planområdet. Jordbruket kjennetegnes av 
fulldyrkede jorder med i all hovedsak god arrondering med drivbare enheter.  

Skogressurser 

Planområdet inneholder også noen begrensede skogressurser av middels til høy bonitet. Skog 
forekommer som mindre enheter inneklemt mellom dyrka mark, og domineres mange steder av 
løvskog med mindre økonomisk verdi enn barskog. Noe av skogen kan ha verdi som vedskog. 

Geologiske ressurser 

Det er ikke kartlagt mineralressurser (industrimineraler, naturstein eller malmer) eller grus- og 
pukkressurser i planområdet. 

Vannressurser 

Planområdet ligger innenfor et nedbørsfelt som drenerer til Dragsjøen og Veslesjøen, og videre ut 
i Glomma. Området krysses av noen mindre bekker. 

Sørvest i planområdet er det i Nasjonal grunnvannsdatabase (GRANADA) registrert en stor 
grunnvannsressurs med antatt betydelig grunnvannspotensial (NGU). Forekomsten er kartlagt 
som en elveavsetning. Fjellbrønn nord for planområder viser > 10 meter med løsmasser, men 
dette kan variere. Det er ikke registrert fjell- eller løsmassebrønner som kommer i direkte berøring 
med tiltaket. 

4.5.2 Konsekvenser av tiltaket 

Tiltaket innebærer noe inngrep i dyrka mark ved etablering av kryssingsspor, overgangsbruer, 
driftsveger for landbruket og omlegging av veger. Tiltaket vil medføre et tap av fulldyrka mark på 
ca. 60 dekar. Tap av skog vil bli ca. 9 dekar, og tap av areal som trolig er dyrkbart (kratt) er 
beregnet til ca. 7 dekar.  

Grunnvannsbrønner skal kartlegges i området i byggeplanfasen. Dersom tiltaket kan få 
konsekvenser for grunnvannsbrønner skal det etableres erstatningsløsninger. 

4.5.3 Konsekvenser i anleggsperioden 

Det vil bli behov for et midlertidig beslag av dyrka mark i anleggsfasen på ca. 17,8 dekar. 
Matjorda (A-sjiktet) skal tas av og mellomlagres, for deretter å legges tilbake. Opprinnelig 
kvalitet for dyrka marka skal opprettholdes så langt som mulig.  
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4.6 Konsekvenser for barn og unge 

Kongsvingerbanen deler bygda Bodung i to, men på grunn av dagens kryssing i plan 
(Stensboddingveien) representerer ikke jernbanen noen stor fysisk eller visuell barriere. Derimot 
utgjør dagens kryssing i plan en sikkerhetsrisiko.  

I planleggingen av tiltaket har ivaretakelse av barn og unges interesse vært en av flere 
grunnleggende hensyn. Den nye, planfrie kryssingen ved omlagt Stensboddingveg gjør at risiko 
for togpåkjørsel reduseres. Det er likevel slik at den nye løsningen er en omvei i forhold til i dag, 
samt at den får brattere stigning. Dagens enkle kryssing av jernbanen representerer det etablerte 
gangmønstret i bygda. Det ideelle for ivaretakelse av barn og unge ville derfor vært å bygge en 
planfri kryssing som ikke medførte verken omvei eller økt stigning.  

Det har i teknisk detaljplan vært vurdert andre varianter enn den som foreligger i planforslaget for 
å erstatte dagens kryssing i plan, se kapittel 4.11. Den løsningen som Bane NOR foreslår gir en 
sikker kryssing av jernbanen, er adskilt fra kjørevegen og ligger innenfor prosjektets økonomiske 
rammer. 

Før nye ganglinjer og vaner er etablert, kan det være en fare for «villkryssing» av jernbanesporet, 
særlig ved Bodung stasjon. Det vil etableres gjerder for å hindre dette. 

Skoleveg er vurdert spesielt, og det er gjennomført møter med relevante myndigheter for å belyse 
dette temaet og finne best mulige løsninger for bussholdeplasser og trygge løsninger for 
skolebarna. De viste løsningene i planforslaget er utformet på bakgrunn av denne prosessen. De 
planlagte gang- og sykkelvegene får vinterdrift og belysning, som er en forbedring sammenliknet 
med dagens situasjon 

Bane NOR anser at barn og unges behov er vurdert og hensyntatt i prosjektet. 

4.7 Konsekvenser for folkehelsen 

Konsekvenser for folkehelsen er vurdert overordnet.   

Befolkningens mulighet til å være aktiv og utøve friluftsliv er viktig for folkehelsen. Det vises til 
kap. 4.2 og 4.6 for omtale av konsekvenser for friluftsliv, by- og bygdeliv samt konsekvenser for 
barn og unge.  

Gang- og sykkelveger vil etableres, og dagens lekeplass ved Bodung stasjon vil reetableres. De 
nye driftsvegene for landbruket vil kunne brukes av turgåere. Ved at disse funksjonene ivaretas 
anses tiltaket ikke å ha en negativ virkning på muligheten til å utøve fysisk aktivitet.  

Det går både en fylkesveg og jernbane gjennom planområdet, og støy fra veg- og togtrafikk kan 
derfor være faktorer som oppleves som negative i dagens situasjon. Det samme gjelder passerende 
tog som tuter ved dagens planoverganger. Når planovergangene er sanert, er det sannsynlig at 
denne delen av støybildet blir bedre siden det ikke lenger vil være behov for å tute av 
sikkerhetsårsaker.  

Der hvor tiltaket medfører økt støy, vil tiltak vurderes i henhold til gjeldende retningslinjer for 
støy. Tiltaket anses å medføre en liten endring i forhold til dagens situasjon. Det vises til kap. 4.8 
for omtale av støy. 

Bodung som tettsted er delt av jernbanelinjen. Tilgjengeligheten på tvers av jernbanen er god; 
Stensboddingvegen krysser i plan ved Bodung planovergang, og eksisterende landbrukskryssinger 
gjør det enkelt å krysse jernbanen for grunneiere og turgåere. Tiltaket gjør at jernbanen blir en 
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større fysisk barriere med planfrie kryssinger på to steder. I tillegg vil de to nye bruene være nye 
elementer i bygda som kan ha betydning for opplevelsen av tettstedet og nærmiljøet. 

Bane NOR mener at tiltaket har store fordeler for sikkerheten i bygda, og at de nye bruene etter 
hvert vil bli en del av tettstedsstrukturen. De planlagte gang- og sykkelvegene får vinterdrift og 
belysning, som er en forbedring sammenliknet med dagens situasjon.  

Samlet sett vurderer Bane NOR at tiltaket ikke har noen uheldige konsekvenser for folkehelsen.  

4.8 Støy og vibrasjoner 

4.8.1 Praktisering retningslinje T-1442/2016 

I henhold til T-1442 regnes tiltaket med bygging av kryssingsspor som «utvidelse eller 
oppgradering av eksisterende virksomhet». Veilederen til retningslinjen, M-128, sier bl.a. 
følgende om slike tiltak: «Utvidelse eller utbedringer av eksisterende støyende virksomhet vil som 
regel bekrefte lokaliseringen av virksomhetene for lang tid framover. Retningslinjens anbefalinger 
bør derfor legges til grunn for alle vesentlige endringer eller utvidelser av støyende virksomhet, 
som øker støynivåene merkbart (>3,0 dB) for eksisterende bygning med støyfølsomt 
bruksformål.»  

Nytt kryssingsspor vurderes som en ny støykilde og vurderes etter hovedregelen i T-1442/2016. 
Dette innebærer vurdering av behov for støytiltak for boliger som blir liggende med 
fasadestøynivå over nedre grenseverdi for gul støysone fra de nye støykildene. Det betyr at 
hovedsporet er inkludert i beregningene kun der dette sporet endres, hvilket er rundt sporvekslene. 
Det er støy fra de nye støykildene som vil utløse eventuelle krav om støytiltak og ikke dagens 
spor. 

Planen legger ikke opp til en vesentlig økning i trafikkmengde som er utredet i trafikkanalyse for 
Kongsvingerbanen.  

For eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål vil derfor følgende vurderingskriterier 
gjelde som følge av planen: 

 Bygninger som blir liggende med fasadestøynivå over LDEN 58 dB fra nye støykilder 
skal vurderes videre for støytiltak i teknisk byggeplan. Støyen beregnes fra nye støykilder, 
det vil si hovedsporet er inkludert i beregningene kun der dette sporet endres ved 
sporvekslene. Et eventuelt krav om videre vurdering av støytiltak vil utløses av de nye 
støykildene. 

 Dersom planlagt økning i trafikkmengde medfører at støynivå på eksisterende støyfølsomt 
bygg øker med mer enn 3,0 dB og fasadenivået samtidig overskrider LDEN 58 dB, skal 
bygget vurderes videre for støyreduserende tiltak. 

Vurdering av lokale støytiltak (fasadetiltak og lokal skjerming av uteplass) for eksisterende 
bebyggelse utføres i byggeplanfase, samtlige støytiltak må være ferdigstilt før nytt anlegg tas i 
bruk. 
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4.8.2 Dagens situasjon 

For støy følges gjeldende retningslinje for støy i arealplanlegging, T-1442/2016. Som del av 
planarbeidet for nytt kryssingsspor er det beregnet støy for både dagens situasjon, fremtidig 
situasjon (driftsfase) og anleggsfasen.  

Beregningen viser at det er flere boliger innenfor varslet planområde som har støy over 
grenseverdier i T-1442/2016. Siden dagens spor er å betegne som eksisterende virksomhet utløser 
ikke dette krav om støytiltak i seg selv.  

4.8.3 Støy i driftsfasen 

Støy fra eksisterende spor («eksisterende virksomhet») vil ikke endres i forhold til dagens 
støysituasjon med mer enn >3dB, og derfor utløser ikke støy fra dagens spor krav om støytiltak 
iht. T1442/2016.  

Nytt kryssingsspor og ny kommunal veg som erstatning for dagens planovergang ved Bodung 
holdeplass er å betrakte som en ny støykilde og må vurderes etter hovedregelen i T-1442/2016. 
Dette innebærer vurdering av behov for støytiltak for boliger som blir liggende med 
fasadestøynivå over nedre grenseverdi for gul støysone fra de nye støykildene. Det betyr at 
hovedsporet ikke er inkludert i beregningene. Det er støy fra de nye støykildene som vil utløse 
eventuelle krav om støytiltak. Figuren under viser beregnet støy fra det nye kryssingssporet. 

 

Figur 31 Støykart for nytt kryssingsspor som viser rød og gul støysone.  



Dokumentnummer: MIP-00-A-03386 Dato:  08.06.2020 
900072 – Kongsvingerbanen (Lillestrøm)-Kongsvinger, Bodung kryssingsspor Revisjon: 02A 
Planbeskrivelse Side: 73 av 87 

 

 
 

 

Figur 32 Støykart som viser støynivå langs ny Stensboddingveg.   

Basert på utførte støyberegninger ligger ingen av boligene langs omlagt Stensboddingveg i gul 
eller rød støysone, og de har derfor ikke krav på tiltak.  

Ved det nye kryssingssporet er det to boliger som ligger i gul støysone og ingen i rød sone. Det er 
en ekstra eiendom som må sjekkes ift. støy på uteplass. For eiendommene med fasade eller 
uteplasser i gul støysone vil det i neste fase av prosjektet bli utført befaring av eiendommen, for å 
kunne prosjektere og tilby lokale støytiltak på eiendommen. 

4.8.4 Støy i anleggsfasen 

Konsekvenser for støy i anleggsfasen  

Generelt er det viktig å forsøke å unngå unødvendig støybelastning for naboer i anleggsfasen. 
Grenseverdier oppgitt i retningslinje T-1442/2016 er lagt til grunn for utarbeidelsen av 
støyprognoser og vurderinger av støy i anleggsperioden. Det er aktuelt å gjennomføre avbøtende 
tiltak, se kap. 4.10. 

Grenseverdiene for anleggsfasen skjerpes for langvarige arbeider over 6 uker og for arbeider som 
medfører impulslyder som f.eks. ved bruk av borerigger eller pigging. For sprengningsarbeider 
gjelder egne varslingsrutiner. Det henvises til støyretningslinjen T-1442 for nærmere beskrivelse 
av føringer for anleggsarbeidet. Berørte naboer vil bli informert i forbindelse med 
anleggsarbeidet. I slik varsling vil det bli informert om arbeidets art, forventet periode for 
støyende aktivitet, daglig arbeidstid, henvisning til regelverk og kontaktperson for arbeidet. 
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4.8.5 Vibrasjoner i driftsfasen 

Ved beregning av vibrasjonsutbredelse er det en rekke faktorer som gjør beregningene 
kompliserte, som for eksempel grunnforhold, jevnhet i skinnegang, togvekt, hastighet og 
svilleunderlag. Andre undersøkelser med sammenliknbare forhold som på Bodung, viser at 
boliger som ligger nærmere enn 40 meter fra jernbanen vil kunne få vibrasjoner som overskrider 
gjeldende grenseverdier (NS 8176 Vibrasjoner og støt).  

Uten tiltak mot vibrasjoner er det en mulighet for at grenseverdiene vil overskrides for boligene 
som ligger nærmest banen. Det kan bli aktuelt å utføre vibrasjonsmålinger ved boligene i området 
rundt sporveksel 1 i neste fase av prosjektet, byggeplanfasen. Den nærmeste boligen ved 
planområdet til nytt kryssingsspor (Hagebyen 30) ligger ca. 15-20 meter fra sporveksel. I 
prosjekteringsfasen vil tiltak for å redusere vibrasjoner i området vurderes.  

Det vurderes ikke at andre eiendommer vil bli påvirket av tiltaket i forhold til vibrasjon.   

4.9 Forurenset grunn 

4.9.1 Dagens situasjon 

Områdene langs jernbanesporet og ved Bodung stasjon er registrert i Miljødirektoratets 
grunnforurensningsdatabase (LokID 806, Forurensningsdatabasen). Forurensningen her er 
registrert som «Akseptabel forurensning med dagens areal- og resipientbruk». Jernbanesporet har 
eksistert siden 1864. Eldre jernbanespor er en kjent forurensningskilde (jernbanesviller impregnert 
med kreosot, forurensningsspill fra tog, anleggsarbeider m.m.). 
 
Under feltarbeider i forbindelse med kartlegging av biologisk mangfold og fremmede arter ble det 
observert eldre jernbanesviller som visuelt ser ut som kreosotimpregnerte sviller, i området ved 
jernbanesporet sør for Nedre Hagaveg 506. Forurensningspotensialet innenfor planområdet ligger 
i all hovedsak i forbindelse med eksisterende jernbanespor (inkludert eldre jernbanesviller), 
eksisterende veger, samt eksisterende gårdsbruk (eventuelt oljetanker, forurensningsspill fra 
gårdsmaskiner, kjemikalie- og avfallshåndtering m.m.). 
 
Under utarbeidelse av teknisk detaljplan for kryssingssporet er det utført en orienterende 
miljøteknisk grunnundersøkelse for planområdet for å vurdere om det er mistanke om forurenset 
grunn.  Det ble utført 12 prøvepunkter fordelt på planområdet.  
 
Resultatene viser at alle prøvepunkter tilfredsstiller krav for tilstandsklasse 1, bortsett fra toppjord 
i ett punkt hvor det ble påvist lett forurensede masser i tilstandsklasse 2. Parameterne som gjorde 
utslag i dette punktet var naftalen, benso(a)pyren og Sum PAH-16, som alle er tjærestoffer. 
 
Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase viser en lokalitet knyttet til et nedlagt bilhuggeri 
og skraphandler (LokID 806) på Bane NOR sin eiendom ved Bodung. Basert på historikk og 
tidligere arealbruk vurderes det som sannsynlig at det foreligger diffus forurensning i form av 
metallforbindelser og hydrokarboner. Området er registrert med påvirkningsgrad 2, som tilsier 
«akseptabel påvirkningsgrad med dagens areal- og resipientbruk». 
 
I tillegg vil det kunne finnes rester av plantevernmidler som har blitt brukt til ugressbekjempelse 
langs jernbanesporet og fylkesvegen. 
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Figur 33 Oversikt over prøvepunkter. Rødt: Rene masser, tilstandsklasse 1. Oransje: Lett forurensede masser, 
tilstandsklasse 2. 

4.9.2 Konsekvenser i anleggsperioden 

Anleggsvirksomheten skal ikke medføre forurensning som kan være til skade eller ulempe for 
miljøet eller ha negative konsekvenser for helse (jf. forurensningsforskriften). Det stilles krav til 
tekniske løsninger og rutiner for anleggsvirksomheten, se kap.3.7. 
 
Massene er innenfor krav om tilstandsklasse 1 og kan disponeres fritt innenfor tiltaksområdet, 
men det skal likevel tas noen spesifikke hensyn dersom masser skal fjernes fra tiltaket med 
følgende anbefalte måte:  

 Masser av tilstandsklasse 1 kan disponeres fritt på tiltaksområdet, samt annen eiendom 
dersom massene ikke inneholder avfall som lett lar seg utsortere (murstein, betong, jern 
osv.). 

 Masser av tilstandsklasse 2 kan disponeres fritt på tiltaksområdet, men ikke annen 
eiendom. Dersom massene skal fjernes fra tiltaksområdet må disse leveres til godkjent 
mottak. Dette gjelder også for masser av tilstandsklasse 1 som inneholder avfall som ikke 
lar seg utsortere. 

 Dersom synlige forurensningskilder dukker opp under tiltak må miljørådgiver tilkalles for 
nærmere utredning.  

 Dersom det dukker opp synlig avfall i massene som håndteres må dette sorteres ut og 
leveres til godkjent mottak. Dersom avfallet ikke lar seg sortere ut, må massene som 
inneholder avfall leveres til godkjent mottak. 
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 Det anbefales at det utføres egen prøvetaking for riggområdene for å kartlegge tilstanden 
på områdene før arbeider igangsettes.  

4.10 Avbøtende tiltak 

Følgende avbøtende tiltak skal vurderes i videre prosjektering og i kontrakt med entreprenør. 
Tiltakene er beskrevet i Bane NORs miljøoppfølgingsplan for prosjektet. Avbøtende tiltak 
kommer i tillegg til tiltak som er forankret i reguleringsplanens juridisk bindende del 
(planbestemmelser og plankart). 

Landskapsbilde 

Tiltak (avbøtende og risikoreduserende) Ansvarlig 
1. Mulige tiltak for å forbedre landskapsmiljøet kan vurderes, f.eks. 

beplantning. 
2. Anleggsområdet skal holdes ryddig. 
 
3. Riggområdet legges utenfor stasjonsområdet. 
 
4. Arealet skal settes i stand der det gjøres inngrep og tilpasses eksisterende 

terreng.  
 
5. Det bør legges til rette for gode løsninger i overgangssoner mellom spor 

og dyrka mark  
 
6. Der det fjernes vegetasjon må denne erstattes. 
 

Entreprenør 

7. Videre prosjektering ivaretar mål. Bane NOR 
 

Friluftsliv, by- og bygdeliv 

Tiltak (avbøtende og risikoreduserende) Ansvarlig 
1. Sørge for ivaretakelse av reisende og myke trafikanter under anleggsdrift 

slik at sikkerheten er ivaretatt mtp. eventuelle ulykker.  
 

2. Eksisterende lekeplassfunksjoner skal reetableres. 
 
3. Informasjon om anleggsarbeider og tydelig skilting av anleggsområdet 

og eventuelle stenginger/omveger til jernbanestasjonen og plattformene.  
 
4. I forbindelse med omlegging av lokalveg gjennom skogteigen mellom 

Hagebyen og Nedre Hagaveg vil det bli fjernet vegetasjon i traseen. Det 
må plantes ny vegetasjon slik at inngrepet inn mot vegen blir minst 
mulig.  

 

Entreprenør 

5.  Stille krav om ivaretakelse av reisende og myke trafikanter under 
anleggsdrift slik at sikkerheten er ivaretatt mtp. eventuelle ulykker.  

Bane NOR 
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Naturmiljø 

Tiltak (avbøtende og risikoreduserende) Ansvarlig 
1. Følge føringer gitt i fagrapport for naturmangfold.  

 
2. Følge massehåndteringsplan.  

 
3. Skjøtselsplan for grøntarealer utarbeides med bekjempelse av fremmede 

arter.  
 
4. Gjenbruk/massehåndtering av infiserte masser internt:  

 
- Gjenbruk utføres i samråd med fagkyndig. 
- Innenfor planområdet må alle løsmasser betraktes som infisert av 

fremmede skadelige arter, siden flere av de registrerte artene har stor 
frøproduksjon og danner frøbank i jorda. Massene bør fortrinnsvis 
benyttes innenfor planområdet.  

- Det kan være aktuelt å utføre tiltak for bekjempelse av enkelte av de 
fremmede skadelige artene. Det er spesielt hagelupin, kanadagullris 
og rynkerose som må fjernes før anleggsarbeidets start. Av de øvrige 
artene bør rødhyll, blåhegg og tromsøpalme bekjempes. 

- Ved vegetasjonsetablering bør ikke stedegne masser benyttes som 
toppmasser, siden frøbanken i stor grad består av fremmede skadelige 
arter. Slike masser kan likevel benyttes som underlag for 
grøntarealer/plenarealer som skal slås regelmessig, forutsatt at 
hagelupin og rynkerose er fjernet eller ikke inngår i massene. 

- Bør bruke infiserte masser kun som underliggende jord i fyllinger, 
samt tildekke med masser som ikke er infisert. Innebærer å følge 
spesifikke tildekkingskrav tilpasset de ulike arter, og for enkelte arter 
tildekking med duk og rene masser. 

- Alternativt levere infiserte masser til godkjent mottak (se eget punkt). 
- Toppmassene skal være frie for fremmede skadelige arter og tilsås 

med egnede frøblandinger.  
- Krav til at massene ikke under noen omstendigheter benyttes i annen 

jordproduksjon, eller der det skal plantes flerårige vekster. 
 
5. Spredning av infiserte masser via maskinelt utstyr internt/eksternt:  
 

- Rengjøring/vask av kjøretøy og redskaper før avslutning i et område 
som åpenbart er infisert før forflytting til nytt område internt. 

- Krav til standard prosedyre der kjøretøy rengjøres innenfor 
anleggsområdet før kjøring ut av anleggsområdet. 

 
6. Transport av infiserte masser: 
 

- Unngå å transportere masser ut av anleggsområdet. 
- Masser anvendes fortrinnsvis innenfor tiltaksområdet iht. tiltaksplan 

for forurenset grunn. 
- Ved transport må massene dekkes til både over og på sidene. Bunnen 

må være tett. 
- Rengjøring av lasterom/plan må skje på stedet der massene er lastet 

av. 
 

Entreprenør 
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7. Deponering:  
 

- Mottaket for masser som transporteres ut av området må opplyses om 
innhold av mulig fremmede arter (Kanadagullris, hagelupin mfl.) 

- Massene må leveres til godkjent mottak og følge opp med krav til 
fortløpende dokumentasjon. 

 
8. Infiserte masser på mellomlager:  
 

- Ved mellomlagring bør massene dekkes til i hele perioden før de 
benyttes igjen. 

- Massene skal merkes 
- Ved transport må det iverksettes tiltak som ved flytting av masser. 

 
9. Ivaretakelse av naturmangfold:  

 
- Unngå hogst av trær i fuglenes hekkesesong, fra midten av april – ut 

juni. 
 
10. Alle som er involvert i gravearbeid/masseforflytning skal få tilstrekkelig 

informasjon om forekomst av fremmede arter og lokalisering av infiserte 
masser i området. Håndtering av infiserte masser skal være et tema på 
oppstartsmøtet. 

 
11. Utarbeide massehåndteringsplan som gjennomgås med entreprenør 

 
12. Stille krav om utarbeidelse av skjøtselsplan 

 
13. Sørge for at tiltak blir fulgt opp etter anleggets ferdigstillelse 

Bane NOR 

 
Naturressurser 

Tiltak (avbøtende og risikoreduserende) Ansvarlig 
1. Sikre absolutt anleggsgrense mot dyrka mark i kontrakt med 

entreprenør(er). Det bør vurderes om det er behov for krav til å gjerde inn 
anleggsområdet.  

Entreprenør 

2. I byggeplanfasen bør det undersøkes om elveavsetninger mellom 
Glomma og Bodung holdeplass har en reell verdi som 
grunnvannsressurs. Brønner og bekkeinntak som brukes til 
vannforsyning bør kartlegges før anleggsstart for å vurdere avbøtende 
tiltak. 
 

3. Eksisterende VA-infrastruktur, som brønner o.l., kartlegges nærmere. 
Dersom det er vannkilder innenfor i planområdet skal det primært unngås 
påvirkning av brønnen i anleggsarbeidet. Dersom inngrep ikke kan 
unngås skal erstatningsløsning avklares med grunneier. Tiltaket sikres 
gjennom kontrakt med entreprenør(er). 

Bane NOR 
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Kulturarv 

Tiltak (avbøtende og risikoreduserende) Ansvarlig 
1. Det stilles krav til varslingsplan for kulturminner.  
 

Entreprenør 

2. Sørge for at det stilles krav om varslingsplan for kulturminner Bane NOR 
 

Utslipp til luft, jord og vann 

Tiltak (avbøtende og risikoreduserende) Ansvarlig 
1. Rapport for orienterende miljøteknisk grunnundersøkelse skal følges, og 

være grunnlag for utarbeiding av massehåndteringsplan. 
 
2. Vask av anleggsmaskiner bør ikke foregå på riggområder. Vask skal kun 

foregå på godkjente anlegg for slik virksomhet. I forbindelse med 
rengjøring av potensielt infiserte redskaper / maskiner (fremmede 
organismer) skal dette foretas på egnede områder. 

 
3. Avløpsvann fra riggområdet skal enten kobles på kommunalt nett eller 

samles opp i tett tank.  
 
4. Entreprenører skal etablere system og rutiner for å sikre at fylling og 

tapping av drivstoff og olje skjer på en sikker måte, for å unngå søl.  
 
5. Drivstoff-fylling skal foregå fra tankbil.  
 
6. På alle maskiner og fylle- og tappesteder skal det være tilstrekkelig lager 

med oljeabsorberende middel dersom uhell oppstår. Oljeholdige masser 
leveres til godkjent mottak. 

 
7. Drivstofftanker skal være tilstandskontrollerte og godkjente. Krav om 

dobbelveggede tanker eller at tankene har en form for 
oppsamlingsarrangement under, krav om plassering på fast dekke og en 
form for påkjørselsvern. Kjemikalier skal sikres og det skal være 
oppsamlingsløsninger, inkludert påkjørselsvern. Riggplanen må vise hvor 
oljeprodukter/kjemikalier skal lagres.  

 
8. Tomgangskjøring skal unngås. Maskiner skal ha motor med autostopp.  
 
9. Kjemikalier skal oppbevares låsbart i enten kjemikaliecontainer eller ved 

større mengder på tett dekke.  
 
10. Ved et eventuelt kjemikaliesøl må det sikres at søl blir samlet opp.  
 
11. Entreprenør skal ha beredskapsrutiner og beredskapsmateriell for akutt 

forurensing av olje/drivstoff, kjemikalier etc.  
 
12. Riggområde og mellomlager plasseres i god avstand til resipient 

(bekker), ev. etableres fysisk barriere til denne i samråd med entreprenør. 
 

13. Det stilles krav til regelmessig service og vedlikehold på 
anleggsmaskiner.  

 

Entreprenør 
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14. Produkter som inneholder over 0,1 % vektandel av stoffer på REACH 
kandidatliste og Miljødirektoratets prioritetsliste skal ikke benyttes under 
bygging og i det ferdige anlegget. Dersom det blir vurdert som 
nødvendig å benytte slike stoffer og produkter, skal entreprenør 
gjennomføre en substitusjonsvurdering og begrunnelse for dette og søke 
byggherren om godkjenning.  

 
15. Alternativer til fossilt brennstoff skal benyttes hvis mulig.  
 
16. Bane NORs eksisterende system for SHA avvikshåndtering skal følges.  
 
17. Entreprenør skal ikke tilstøve/tilsøle veger og omgivelser, og må 

gjennomføre renhold av veger, eventuelt vask av fasader og fukting av 
masser i anleggsområdet, ved behov. Entreprenøren bør også vurdere 
begrensende tiltak som utforming av vegdekke (grov pukk ved 
anslutning til prosjektgrensen), støvbindende middel m.m. 

18. Sørge for at det bli utført nødvendige grunnundersøkelser ved planlagt 
riggområde. 

 
19. Stille krav om at det utarbeides en massehåndteringsplan, i denne skal 

også masser infisert med fremmede arter inngå. 
 
20. Arealer for mellomlagring av masser må planlegges. Avrenningsvann fra 

disse arealene skal håndteres slik at vannet ikke påvirker landbruksjord 
og bekker negativt.  

 
21. Unngå rigg- og masselagring i nærheten av resipient, vurdere fysiske 

barrierer i samråd med entreprenør. 

Bane NOR 

 
Støy 

Tiltak (avbøtende og risikoreduserende) Ansvarlig 
1. Retningslinje T-1442 skal følges.  
 
2. Støyende anleggsarbeider skal i så stor grad som mulig utføres på 

kun dagtid i ukedager.  
 
3. Der det er tilgjengelig skal verktøy og maskiner som medfører lite 

støy (støysvakt utstyr) benyttes.  
 

4. Entreprenør skal varsle byggherre i god tid før støyende arbeid 
igangsettes.  

 
5. Klager som skyldes støy skal registreres og videreformidles til Bane 

NOR. 
 

Entreprenør 

6. Klager på støy skal følges opp og behandles. 
 
7. Utarbeide kommunikasjonsplan. Informasjonsskriv sendes ut ved 

behov.  
8. Kommunelegen skal varsles om støyende arbeider. 
 

Bane NOR 
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9. Berørte naboer skal informeres om støyende arbeider og vibrasjoner 
i god tid før arbeidet starter.  

 
10. Ved behov for støyende nattarbeider over grenseverdier skal 

alternativ overnatting vurderes for berørte naboer.  
 
11. Det er utarbeides støyvurderinger i detaljplanfasen, hvor tiltak 

defineres. 
 
12. Det skal utarbeides ytterligere støyvurderinger for anleggsfasen. 

 
13. Støytiltak som eventuelt skal utføres for å redusere støy til boliger i 

driftsfasen, bør utføres så tidlig som mulig og før anlegget er 
ferdigstilt. Støytiltak bør der det er mulig utføres før 
anleggsarbeider starter. Jernbanetekniske grep for støyreduksjon bør 
fortrinnsvis iverksettes. 

 
Vibrasjoner og støt knyttet til grunnarbeid/sprengning 

Tiltak (avbøtende og risikoreduserende) Ansvarlig 
1. Vurdere forsiktig sprengning, lavere ladningsmengde eller bytte til annen 

metode som gir mindre vibrasjoner dersom det skulle være behov for 
sprenging.  

 
2. Montering av vibrasjonsmålere på aktuelle byggverk og konstruksjoner.  
 
3. Tidsbegrensninger i løpet av uka; eventuelle sprengningsarbeider skal i 

så stor grad som mulig utføres kun på dagtid i ukedager.  
 

Entreprenør 

4. Avdekking av spesielle forhold ved nærliggende byggverk.  
 
5. Kartlegging av ledningsnett og infrastruktur som har spesielle 

vibrasjonsgrenser. 
 
6. Utarbeide ytterligere vibrasjonsvurderinger. 
 
7. Følge opp behov for tilstandskartlegging i byggeplanfasen.  

Bane NOR 

 

Avfallshåndtering 

Tiltak (avbøtende og risikoreduserende) Ansvarlig 
1. Miljøsaneringsbeskrivelse skal følges (hvis det er relevant og 

foreligger).  
 

2. STY-600993 Instruks om håndtering av kreosotimpregnert trevirke 
skal følges. 

 
3. På riggplassen skal det som minimum etableres dokumenterbar 

kildesortering for disse fraksjonene:  
a. Jern/metall  
b. EE-avfall  
c. Plast  

Entreprenør 
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d. Trevirke (rent)  
e. Papir/papp  
f. Farlig avfall (låsbar container)  

 
4. Utarbeide avfallsplan med sluttrapport som sikrer minst 80% 

kildesortering, gjelder både bygge- og riveavfall.  
 
5. Avfall og overskuddsmasser skal basiskarakteriseres før det fraktes 

til deponi (jf. krav i avfallsforskriften kap. 9).  
 
6. Sikker og forskriftsmessig lagring av avfall. Alt avfall skal leveres 

til godkjent mottak.  
 
7. Farlig avfall skal deklareres elektronisk via 

www.avfallsdeklarering.no av entreprenør med kopi til Bane NOR. 
 

8. Krav om at farlig avfall skal fraktes til deponi/mottak som har 
konsesjon til å ta imot farlig avfall.  

 
9. Levering av farlig avfall til deponi/mottak skal dokumenteres med 

kvittering/veiesedler etc. 
 

10. Genereres overskuddsmasser fra graving i/under eksisterende spor 
må overskuddsmassene håndteres i henhold til krav for gitte 
fraksjoner (avfall håndteres i tråd med avfallsplan og tilhørende 
forskrift.) Evt. overskudd av jordfraksjon (finstoffet) fra 
sporarbeider prøvetas og analyseres for vurdering av rett 
håndtering/disponering. Forurensede overskuddsmasser skal 
håndteres i henhold til føringer i rapport for forurenset grunn (jf. 
forurensningsforskriften kap 2).  

11. Avfallsplan skal følges opp i kontrakt og byggeplanfase. Det må 
stilles krav om at entreprenøren har miljøkompetanse. 

Bane NOR 

 
 
Massehåndtering forurenset grunn 

Tiltak (avbøtende og risikoreduserende) Ansvarlig 
1. Massehåndteringsplan må følges.   

 
2. Graving, mellomlagring, omdisponering og transport av eventuelle 

forurensede og rene masser skal utføres i henhold til føringer i rapport for 
forurenset grunn, samt massehåndteringsplan.  

 
3. Påtreffes masser med mistanke om ny type forurensning skal 

anleggsarbeidet stanses og miljørådgiver tilkalles for vurdering og 
prøvetaking.  

 
4. Krav til beredskapsplan for håndtering av ny, hittil ukjent, forurensning.  
 
5. Genereres overskuddsmasser fra graving i/under eksisterende spor må 

overskuddsmassene håndteres i henhold til krav for gitte fraksjoner 
(avfall håndteres i tråd med avfallsplan og tilhørende forskrift.) Evt. 

Entreprenør 
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overskudd av jordfraksjon fra sporarbeider prøvetas og analyseres for 
vurdering av rett håndtering/disponering. 

 
6. Dersom det dukker opp synlig avfall i massene som håndteres må dette 

sorteres ut og leveres til godkjent mottak. Dersom avfallet ikke lar seg 
sortere ut, må massene som inneholder avfall leveres til godkjent mottak. 

 
7. For tiltak knyttet til håndtering, gjenbruk, deponering, mellomlagring av 

infiserte masser se tiltak i del 6.2. Naturmangfold inkl. masser infisert 
med fremmede arter.  

 
8. Dersom masser skal fjernes fra tiltaket anbefales det å gjøres på følgende 

måte: 
 

a. Masser av tilstandsklasse 1 kan disponeres fritt på 
tiltaksområdet, samt annen eiendom dersom massene ikke 
inneholder avfall som lett lar seg utsortere (murstein, betong, 
jern osv.). 

b. Masser av tilstandsklasse 2 kan disponeres fritt på 
tiltaksområdet, men ikke annen eiendom. Dersom massene 
skal fjernes fra tiltaksområdet må disse leveres til godkjent 
mottak. Dette gjelder også for masser av tilstandsklasse 1 
som inneholder avfall som ikke lar seg utsortere. 
 

9. Det er ikke tatt ut prøver fra de planlagte riggområdene. Det anbefales at 
det utføres egen prøvetaking for disse områdene. Både av hensyn til 
mulig masseutskiftning, men også for å forsikre seg om tilstanden på 
området før arbeider igangsettes. 
 

10. Sørge for at nødvendige miljøtekniske grunnundersøkelse for planlagt 
riggområde blir gjennomført og at informasjon blir videreformidlet til 
entreprenør. 

11. Rapport(er) for eventuell forurenset grunn skal sendes til Kongsvinger 
kommune (forurensningsmyndighet) for godkjenning før anleggsarbeidet 
kan starte.  

12. Sikre at entreprenør er godt kjent med rapport(er) for forurenset grunn, 
inkludert gjennomgang av tiltaksplanen i oppstartsmøtet med 
entreprenør.  

 
13. Sikre at entreprenør er godt kjent med hensyn til fremmede arter og 

svartelistede arter i gravemassene dersom disse skal ut av 
tiltaksområdet/til deponi. Føringer gitt i rapport for naturmangfold i del 
6.2. 

Bane NOR 

4.11 Løsninger som har blitt forkastet 

Løsninger fra hovedplanfasen har blitt detaljert og videreutviklet i teknisk detaljplan. Som en 
naturlig del av denne prosessen har flere løsninger og ideer blitt vurdert og deretter forkastet. 
Planforslaget viser det alternativet som anses å være best utfra en helhetlig vurdering.  
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4.12 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Det er gjennomført en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS- analyse) for tiltaket. Analysen er 
utført i tråd med DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, april 
2017) og etterkommer plan- og bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. 
plan- og bygningsloven §4-3). 

Planforslaget legger til rette for etablering av kryssingsspor nord for Bodung stasjon for å øke 
kapasiteten for godstrafikk på Kongsvingerbanen. 
 
Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert, basert på en gjennomgang av sjekkliste og 
risikoforhold som er utredet i foreliggende dokumenter fra arbeidene med Bane NORs tekniske 
hovedplan og tekniske detaljplan for Bodung kryssingsspor pr. februar 2020:  
 

 Flom som skader/hindrer jernbanen 
 Løsmasseskred 

 
Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av et eget analyseskjema. 
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk 
og faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise med 
kategoriene grønn, gul og rød risiko. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak 
påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder 
innebærer en akseptabel risiko. 
 
Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til risikoreduserende 
tiltak. 
 
Tabell 4 Samletabell fra ROS- analyse.  

Uønsket hendelse Risiko Forslag til risikoreduserende tiltak 

 Liv/ helse Stabilitet  Materielle 
verdier 

 

Flom som 
skader/hindrer 
jernbanen 

   
 Detaljert vurdering av behov for 

oppdimensjonering eller omlegging 
av stikkrenner/kulverter samt rutiner 
for drift og vedlikehold av disse 

Løsmasseskred    
 Oppfølging av råd i geoteknisk 

vurderingsrapport, bl.a. supplerende 
grunnundersøkelser, kalk-sement 
stabilisering før etablering av 
brufundamenter og hensyn ved 
etablering av fyllinger. 

 Unngå at det tillates tiltak utenfor 
planområdet som kan påvirke 
områdestabiliteten 

 

Ved oppfølging av foreslåtte risikoreduserende tiltak vurderes risikoen å være akseptabel. 
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4.13 Vurdering etter naturmangfoldloven 

De miljørettslige prinsippene i naturmangfoldloven (§§ 8-12) skal legges til grunn både ved 
saksforberedelse og når en treffer beslutninger, jamfør naturmangfoldloven § 7. I dette prosjektet 
er det gjort følgende vurderinger i forhold til naturmangfoldloven:  

Til § 8 om kunnskapsgrunnlaget:  

Det er innhentet kunnskap om naturmiljøet i kartdatabaser og ved befaring sommeren 2019. 
Miljøteknisk grunnundersøkelse er gjennomført, i tillegg til miljørisikovurdering. Mulige 
forekomster av truede og fremmede arter er kjent og lagt til grunn for tiltak. Det anses at § 8 er 
oppfylt gjennom et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for denne fasen. 

Til § 9 om føre-var-prinsippet:  

Det anses at § 9 er oppfylt ved det kunnskapsgrunnlaget som eksisterer, som gir tilstrekkelig 
bakgrunn for vurdering av konsekvenser og avbøtende tiltak for å dempe konsekvenser og/eller 
sannsynlighet for uheldige effekter på naturmangfoldet. 

Til § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning:  

Det er ikke registrerte naturtypelokaliteter eller verneområder innenfor planområdet, og tiltaket er 
ikke vurdert å ha konsekvenser for naturtypeområder utenfor planområdet. Det er registrert to små 
forekomster av rødlistede arter, jordbærkløver og vollmarikåpe, innenfor planområdet. 
Anleggsfasen, og også driftsfasen, kan gi noe økt risiko for spredning av fremmede skadelige arter 
som allerede har betydelige forekomster i plan- og influensområdet. 

Til § 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver:  

Tiltakshaver skal etter § 11 begrense skader på naturmangfoldet. Tiltak kan være restaurering av 
arealer med midlertidig arealbeslag (rigg, deponier), tiltak for å hindre spredning av fremmede 
skadelige arter, tiltak for å hindre eller rense avrenning av partikler, olje osv. 

Det forutsettes at § 11 oppfylles ved at kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver. 
Kostnader i forbindelse med tiltak i miljøpppfølgingsplanen dekkes av Bane NOR.   

Til § 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder:  

Det er en forutsetning at de mest miljøforsvarlige teknikker legges til grunn ved gjennomføring av 
tiltaket. For eksempel ved avbøtende eller kompenserende tiltak som nevnt i § 11 over.  

Det forutsettes at ved gjennomføring av tiltaket, vektlegges hensynet til naturmiljø i størst mulig 
grad. 
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