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1 INNLEDNING 
Bane NOR oversendte planforslag for Kryssingsspor på Bodung til Nes kommune 
28.04.2020. Etter at Viken fylkeskommune besluttet å frafalle kravet om arkeologisk 
registrering innenfor planområdet, ble reviderte plandokumenter oversendt kommunen 
11.05.2020.  
 
Kommunen har via e-post 18.05.2020 og i møte med Bane NOR 25.05.2020 bedt om en 
utdyping av enkelte tema i plandokumentene. Hensikten med dette notatet er å svare på 
kommunens innspill og utdype de konkrete temaene som kommunen etterspør. 
 
Notatet inngår som vedlegg til planforslaget.  
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2 UTDYPING AV ETTERSPURTE TEMA 

2.1 Grunnlag for plassering av jernbanekryssinger 
I Teknisk hovedplan fra 2018 ble det definert to kryssingsbehov som må dekkes; 
driftskryssinger for landbrukseiendommer nord for Bodung, og forbindelsen for 
togreisende på tvers av jernbanen ved Bodung stasjon. 

2.2 Valg av løsning for planskilt driftskryssing 
Driftskryssing av jernbanen tar utgangspunkt i den løsningen som ligger i Teknisk 
hovedplan. Etablering av kryssingssporet forutsetter at det ikke finnes plankryssinger 
mellom hovedinnkjørssignaler, og på Bodung innebærer dette at fire planoverganger for 
landbruksdrift må saneres.  

 

 
Figur 1: Kart som viser omtrentlig utstrekning av kryssingsspor (grønn strek) og eksisterende planoverganger som foreslås 
sanert i denne reguleringsplanen (sorte kryss). 

 

Teknisk detaljplan, som ligger til grunn for reguleringsplanforslaget, har de samme 
prinsippene for kryssing av jernbanen som Teknisk hovedplan, men kulverten fra 
hovedplanen er erstattet med bru på grunn av grunnforholdene, se geoteknisk 
vurderingsrapport MIP-00-A-03341.  
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Under optimaliseringsprosessen i Teknisk detaljplan ble brua foreslått flyttet til omtrent 
km. 54.471 på figuren over, for å unngå nærføring til boliger og gårdstun på eiendommen 
gnr./bnr. 176/13, Nedre Hagaveg 354. Etter et møte med berørte grunneiere 03.03.2020 
ble bruplasseringen endret tilbake til opprinnelig plassering ved km. 54.870, med den 
forskjellen at brua nå er plassert sør for bygningsmassen på eiendommen, ikke nord for 
slik det var tenkt i Teknisk hovedplan. Endringen er basert på innspill i møtet med de 
berørte grunneierne, se vedlegg 1. 
 
Bru for landbruksdrift er plassert slik at den skal være mest mulig hensiktsmessig for de 
grunneierne som mister sine planoverganger og som har eiendommer på begge sider av 
jernbanen. I møtet 03.03.2020 var grunneierne enige om at den nye planfrie kryssingen 
burde plasseres nærmest de som benytter den mest. Den er derfor lagt på km 54.870, 
med tilhørende driftsveier som knytter de berørte eiendommene til brua. 
 
Driftskryssing av jernbanen vil i henhold til denne reguleringsplanen foregå på ett sted på 
bru, i stedet for på fem steder i plan mellom Bodung stasjon og Brautergutua. Det har i 
utgangspunktet ikke vært vurdert å etablere flere enn ett kryssingspunkt for 
landbruksdrift på den aktuelle strekningen. Etter møtet med berørte grunneiere 
03.03.2020 ble dette likevel vurdert her, se omtale i kap. 2.2.4 under. I tråd med 
overordnede føringer for sanering av planoverganger skal Bane NOR ivareta rimelige 
hensyn til landbruksdrift.  
 
Statens vegvesen har i sin håndbok N100 anbefalt at adkomstveier ikke skal være lengre 
enn 3 km. For landbruksveier finnes det ikke en slik retningslinje. Bane NOR mener at 
dette gir en god pekepinn på hva som kan tillates som akseptabel omvei, da 
landbruksvei har lavere klasse enn adkomstvei. Tabellen og figur under viser ca. 
omkjøringsvei for de ulike grunneierne og dagens planovergang. 
 
Tabell 2 - Oversikt over ca. omveiskjøring 

Planovergang KM Ca. omkjøringsvei 
Bodung 54.119 1,745 km 
Bodung 54.471 1,052 km 
Foldveld 54,870 0,636 km 
Løse 55,351 1,362 km 
Brøter 55,767 2,197 km 

 
 
 

 
Figur 2 Oversiktstegning som viser omveiskjøring ved stengning av planoverganger 
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Kommunen har bedt Bane NOR om å se på kost/nytte for to overganger kontra en 
overgang. Rent økonomisk vil det kost Bane NOR mellom 20-30 MNOK å etablere 
ytterligere en overgang, og som kommunen påpeker, er Bane NOR en offentlig instans 
som forvalter offentlige midler, og vi kan ikke se at nytten i dette tilfellet er større enn den 
økonomiske konsekvensen. 
 
Det er avsagt flere avgjørelser i Høyesterett om nedleggelse av planoverganger. Det er 
ikke interesseavveiningen som er kjernen i disse avgjørelsene, men heller hvorvidt 
omkjøringen er av en slik karakter at dette utløser erstatning for eiendommer som har 
rett til å krysse jernbanen på de aktuelle overgangene. Som eksempel på forlenget 
kjøring nevner jeg følgende avstander: 
 

1. Den forlengete driftsvei varierer mellom 2 200 og 2 700 meter, og går for det 
meste på offentlig vei (Solørbanen, Kongsberg kommune) 

2. Omvei […] på vel 4 100 meter (Solørbanen, Åsnes kommune) 
 
Bane NOR viser også til tekst fra Høyesterett (HR-2014-1159A-Rt-2014-560)  

Rettighetshaveren har plikt til innenfor visse rammer å tilpasse seg utviklingen. Det er 
dermed naturlig å vurdere det nærmere innholdet av denne plikten ved fastleggingen 
av tålegrensen slik den er etablert i praksis. 

 
Saken gikk tilbake til lagmannsretten 

Retten slo denne gang fast at dette var innenfor tålegrensen.  I og med at retten slo 
fast at tapet var såpass lavt, fikk vi heller ikke denne gang en avgjørelse på hvor 
tålegrensen eksakt ligger. 

 
Ut ifra dette kan man fastslå at det er en tålegrense, og det skal mye til for at fordelene 
ved å sanere planoverganger ikke ansees som større enn ulempene som følger med. 
Med bakgrunn i ovennevnte rettsak, mener Bane NOR at beregnede omveier er innenfor 
tålegrensen. 
 
Viser også til at Høyesterett har kommentert forhold som endrer tingenes tilstand i 
forbindelse med samfunnsutviklingen (Rt. 2003 side 1730): 

«Offentlige veier og jernbanen utgjør sentrale og viktige transportnett, med flere 
likhetspunkter. Forholdene innen disse transportnettene endres kontinuerlig i takt 
med den alminnelige samfunnsutviklingen og utviklingen av kommunikasjonsmidlene. 
Dette vil påvirke situasjonen for befolkningen i nærheten og nødvendiggjøre nye 
løsninger for tilknytning til og kryssing av transportårene. Et sentralt element her er 
den økende oppmerksomhet omkring trafikksikkerheten, ikke minst knyttet til 
farepotensialet ved kryssing av og avkjørsel fra transportårene. Det er en prioritert 
offentlig oppgave å redusere risikoen så mye som mulig, samtidig som det legges til 
rette for forbedring og modernisering av nettet i samsvar med moderne teknologi og 
tidens krav. 
 
Både endringer av avkjørsler fra offentlig vei og stenging av planovergang vil kunne 
ramme brukere på forskjellig måte og med forskjellig tyngde. Stenging av en 
planovergang kan ha sammenheng med anlegg av en ny over- eller undergang like i 
nærheten, og en avkjørsel fra vei vil noen ganger bli flyttet uten at endringen 
medfører noen særlig ulempe. I andre tilfeller kan slike tiltak resultere i en ikke 
uvesentlig lengre avstand til det området planovergangen eller avkjørselen førte til. 
Ulemper av denne art vil kunne medføre økte transportomkostninger og økonomisk 
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tap av forskjellig art. Man kan på den annen side ikke se bort fra at endringene også 
kan gi brukerne fordeler i form av bedre adkomstvei og større sikkerhet ved ferdsel.» 

 
Bane NOR vil også påpeke at sanering av planoverganger gjøres som et tiltak for å øke 
sikkerheten både for togfremføring og for tredjepart. 
 
Eventuelle erstatninger i denne sammenheng må vurderes i grunnervervsprosessen. 
 
Bane NOR holder dermed fast på at løsningen som vist i planforslaget ivaretar hensynet 
til landbruksdrift, og er i tråd med Bane NORs strategi for sanering av planoverganger.  
 

 Planovergang ved Bodung stasjon 
Av sikkerhetsmessige årsaker vil også planovergangen ved Bodung stasjon saneres. 
Når krysningssporet settes i drift vil bommen ved denne planovergangen bli liggende 
nede lenger enn i dag (mer enn ett minutt). Dermed øker faren for kryssing av sporet 
selv om bommen er nede («villkryssing») og endringen vil utgjøre en sikkerhetsrisiko. 
 

 Planovergang ved Brautergutua 
Planovergangen på Brautergutua ligger nord for innkjørssignalene til det nye 
kryssingssporet og det er derfor ikke behov for å sanere denne overgangen som del av 
prosjektet. Bane NOR jobber langsiktig for å fjerne alle planoverganger på 
jernbanenettet, og i Handlingsplan for Kongsvingerbanen er sanering av planovergangen 
på Brautergutua prioritert. Det er altså sikkerhet som ligger til grunn for ønsket om å 
legge ned denne planovergangen. Ved å regulere en sanering vil alt ligge til rette for å 
kunne gjennomføre dette arbeidet, og det er Bane NORs mål at også planovergangen på 
Brautergutua skal være fjernet innen ferdigstillelsen av arbeidene med kryssingssporet. 
 

 Konsekvenser for den enkelte landbrukseiendom 
Konsekvensene for de berørte landbrukseiendommene har vært en sentral 
problemstilling i planarbeidet. Det er etterstrebet å finne en best mulig løsning som 
ivaretar hensiktsmessig drift.  
 
For landbruksdriften vil planforslaget bety at veien for å drifte eiendom på motsatt side av 
jernbanen blir lengre enn den er i dag. Til gjengjeld vil all kryssing av jernbanen skje uten 
den risikoen som følger kryssing i plan. Bru og driftsveier er dimensjonert i henhold til 
moderne landbruksmaskiner.   
 
Det er i forbindelse med planlegging av disse stengninger sett på hvor mye ekstra kjøring 
disse eiendommene vil få. Det er ingen som vil mere enn 2,2km, hvilket vurderes som 
rimelig.  
 
Nedre Hagavei 354 blir særlig berørt av planforslaget ved at det legges et 
krysningsspor og ny planskilt overgang opptil boligeiendommen 
Dette er et forhold som løses i forbindelse med grunnervervsprosessen. Den 
grunnleggende betraktningen er at det skal ytes erstatning for det økonomiske tapet som 
eiendommene påføres som følge av tiltaket, herunder salgsverdi, bruksverdi eller utgifter 
til gjenerverv. Dette følger av de ekspropriasjonsrettslige prinsipper som er fastsatt i 
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ekspropriasjonserstatningsloven og den tilhørende rettspraksis. I tillegg skal det ytes 
erstatning for eventuelle skader og ulemper på gjenværende eiendommer, såfremt dette 
ikke allerede er dekt av erstatningen for eiendommen som er avstått. Det skal likevel ikke 
ytes erstatning for alminnelige ulemper, med mindre disse overstiger det en eier eller 
rettighetshaver må finne seg i etter reglene i grannelova eller forurensingslova. 
 
Hver enkelt eiendom må vurderes konkret i forbindelse med gjennomføringen av 
grunnerverv. 
 
Plankartet er oppdatert etter møtet med Nes kommune 25.05.2020. Etter denne 
oppdateringer ligger bolighuset utenfor det som er regulert til offentlig formål. 

 
Figur 3 Utsnitt av oppdatert plankart 

 
Tomtens fremtidige egnethet som boligtomt 
Eiendommen, Nedre Hagaveg 354 med gnr. 176 bnr. 13 i Nes kommune (knr. 3034), er 
avsatt til landbruks-, natur- og friluftsformål (LNF) i kommuneplanens arealdel 2019-2030 
(planidentifikasjon 0236KPLAN-2013). Det foreligger ingen reguleringsplan for 
eiendommen. 
 
Det følger ingen minimumsstørrelse for boligtomter av bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel § 2.3 om landbruks-, natur- og friluftsformål. Det følger 
imidlertid av retningslinjene til § 2.1 om bebyggelse og anlegg – boligbebyggelse at 
«eneboliger skal ha minimum tomtestørrelse på 700 kvm». 
 
Tomtearealet før reguleringsplanen er 1394,3 m2 i henhold til angitt areal i matrikkelen. 
Reguleringsplanen beslaglegger 313 m² til jernbaneformål og restarealet for 
eiendommen er 1081,3 m². Avstanden mellom ny eiendomsgrense i henhold til 
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formålsgrensen i reguleringsplanen og boligen er 6 meter på det nærmeste. 
Eiendommens egnethet som bolig vurderes med dette fortsatt å være god.  
 

 Møte med grunneiere 
Det har vært dialog med grunneierne 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 fremkom på møtet at grunneierne ønsker flere enn én kryssingsmulighet som 
erstatning for dagens situasjon. I sesongen benyttes overgangene mye, og grunneierne 
mener at de vil bruke betydelig lenger tid på å komme seg til sine eiendommer med den 
løsningen som er vist i planforslaget. Bane NOR ble derfor oppfordret til å vurdere om 
det kan etableres to kryssinger.  

Bane NOR har forståelse for at en løsning slik planforslaget viser vil innebære en omvei i 
forhold til dagens situasjon. Etter møtet med grunneierne ble det gjort et arbeid for å 
vurdere om det bør etableres en kryssing nummer to på strekningen, og det er også gjort 
en sammenligning mot tilsvarende prosjekter hvor landbrukskryssinger er sanert. På 
bakgrunn av denne vurderingen mener Bane NOR at hensynet til landbruksdrift er 
tilstrekkelig dekket med én bru slik planforslaget viser.  

 

2.3 Støy  

 Praktisering retningslinje T-1442/2016 
Dette avsnittet prøver generelt å beskrive Bane NOR sin praktisering av T1442/2016 
med tilhørende veileder M-128 og spesifikt hvordan dette gjelder for prosjektet Bodung 
krysningsspor. 
 

2.4 Praktisering av T1442/2016 i arealplanlegging generelt 
Retningslinjens intensjon er å sørge for at støy hensyntas i arealplanlegging og er en 
kritisk faktor i arealdisponeringen i Norge. Strategisk god og fremtidsrettet 
arealdisponering er nøkkelpunktet i retningslinjen, og i planarbeid hos Bane NOR skal 
det derfor alltid gjøres en vurdering av om støy er en utfordring i våre prosjekter. Man 
legger da til grunn T1442 for utøvelse av godt faglig skjønn for å sikre at man ivaretar 
gode støyforhold i prosjektene. De anbefalte grenseverdiene i T1442 er sammen med 
støysonekart gode virkemidler som bidrar til å belyse støyutfordringene, og er derfor 
normalt å finne i de fleste fagrapporter som grunnlag for faglige vurderinger. 
 
I mange reguleringsbestemmelser ønsker man ofte å gjøre de anbefalte grenseverdiene 
i T1442/2016 bindene som skal-krav, dette fremgår sågar som anbefaling i gjeldende 
versjon av M-128, kapittel 3.2. Bane NOR støtter ikke denne anbefalingen da dette 
begrenser mulighetene til å søke gode løsninger som begrenser støyplagen beboere og 
nærområder utsettes for. Årsakene til dette er omfattende, og under beskrives en ikke-
utfyllende liste: 
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• Usikkerheter i grunnlagsdata 
o I støyberegninger må man normalt gjøre både forenklinger og man har 

usikkerheter i trafikk-, kilde- og utbredelsesdata. For jernbane er typiske 
usikkerheter med stor innvirkning relatert til nærterreng, toghastigheter, 
emisjonsnivåer og sporkonstruksjonens utforming.  
 

• Beregningsmetode for skinnegående trafikk, Nord96 
o Dagens beregningsmetode for støy er utdatert, og de resultatene man får 

kan sprike som følge av valg hos utførende konsulenter. Dette kan 
komme som følge av en rekke generelle beregningsparametere, samt 
skjermingsvirkning, terrengoppløsning, refleksjoner og absorpsjon fra 
objekter og terreng, samt den generelle usikkerheten i metoden gir på 
lengre avstand. Dagens beregningsmetode tar heller ikke høyde for alle 
støyende hendelser som kan forekomme, og beregninger av 
maksimalnivå er krevende spesielt hvor man har kurvatur. 

 
 

• Støykilder og støyplage 
o Både T1442 og beregningsmetoden er i stor grad utformet for veistøy. 

Støyplagen fra jernbane til nærområder lar seg ikke like enkelt 
representere gjennom ekvivalentstøyindikatorer som Lden, og derfor har 
også Bane NOR en anbefalt praksis med at man skal unngå, begrense og 
avbøte støy iht. et kostnytteperspektiv, slik at vi søke løsninger som 
begrenser faktisk støyplage, ikke teoretisk beregnet støynivå. Et typisk 
eksempel på dette er slaglyder fra sporveksler og skjøter, forskjeller i 
støyplage fra lav- og høykapasitetslinjer, kurveskrik, nedbremsing og 
tomgangsdrift. Dette er eksempler hvor faglig skjønn må utøves for å 
tenke på slikt, fordi konvensjonelle tiltak som støyskjermer ikke er 
effektive. 

 
Det er viktig å understreke at Bane NOR sin praktisering, både ved å legge T1442 til 
grunn, og etablere et prinsipp om å unngå, begrense og avbøte, helt og holdent handler 
om å sørge for handlingsrom til å gjøre effektive tiltak som reduserer den faktiske 
støyplagen, i stedet for å kun etterleve grenseverdier fastsatt av beregnet støynivå. 
 

2.5 Praktisering av T1442/2016 i prosjektet for Bodung Kryssingsspor 
I henhold til T1442/2016 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.»  
 
Det er utført støyberegninger for eksisterende og fremtidig situasjon som viser at 
endringen i lydtrykknivået for de berørte er ubetydelig og mindre enn 3 dB. Det er i tillegg 
vurderte de nye støykilder, nytt kryssingsspor og ny kommunal veg, 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, noe som er rundt sporvekslene.  
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For eksisterende bebyggelse med støyfølsomt bruksformål vil derfor følgende 
vurderingskriterier for jernbanestøy 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. 

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

• Bygninger som blir liggende med fasadestøynivå over LDEN 55 dB fra nye 
støykilder skal vurderes videre for støytiltak i teknisk byggeplan. Støyen 
beregnes fra nye støykilder, det vil si ny kommunal veg. 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 55 dB, skal bygget vurderes videre for støyreduserende 
tiltak. 

 

2.6 Beregninger for eksisterende støyende virksomhet 
Bane NOR har gjort støyberegninger for dagens situasjon 2020 og for fremtidig prognose 
år 2040 med tilhørende framskrivning av trafikktall for både jernbanen og veg. Det er i 
trafikal utredning også sett på antallet av godstog og persontog som ventes å gå i avvik, 
siden dette alene vil skje dersom to tog må passere hverandre. I den trafikale modellen 
er det derfor kommet frem til at 35% av godstogene vil gå i avvik og 25% av 
persontogene vil gå i avvik. 
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I beregning av dagens situasjon og fremtidig situasjon er det beregnet sumstøyen, dvs. 
for å undersøke om det totale anlegget etterlever forventninger til støyøkningen mindre 
en 3dB.   

Figur 4 Støysoner fra eksisterende hovedspor med dagens trafikk beregnet 4 meter over terreng. Gul sone LDEN > 58 dB, Rød 
sone LDEN > 68 dB. 

 
 
For prognose år 2040 er det gjort en beregning av både nytt kryssingsspor og dagens 
spor, dvs. at bildet under viser sumstøyen i området etter utbygging og med 
framskrivning/beregning av det trafikale bilde i 2040.  
 
 

Figur 5 Støysoner fra eksisterende hovedspor og nytt kryssingsspor med trafikk for prognose år 2040 beregnet 4 meter over 
terreng. Gul sone LDEN > 58 dB, Rød sone LDEN > 68 dB. 
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For å dokumentere at ingen boliger har >3dB økning er det gjort beregning i forskjellen 
på støyen fra dagens situasjon til fremtidig situasjon (sumstøyen fra dagens spor og nytt 
kryssingsspor). Under ses et kartutsnitt med mørk rød farger som viser hvor det er mer 
enn 3dB økning.  

 
Figur 6 Forskjellen i støynivå fra dagens situasjon 2020 til prognose år 2040.  

Som det fremgår av beregningen, er det stort sett ingen endringer på dagens støy og 
fremtidig støy. Det vil i fremtidig situasjon ikke være noe eiendommer som vil ha mer enn 
3dB økning i støynivå. Som det fremgår vil støyen gå noe ned i områdene det nye 
overgangsbruer er lagt inn, hvilket er naturlig siden de virker som støy volde. I tillegg kan 
det bemerkes at støyen på samme side som nytt kryssingsspor økes litt mer, noe som er 
naturlig siden man flytter en del av trafikken til avvikssporet.  
 
Siden eksisterende virksomhet ikke øker støyen med mere enn 3dB utløser ikke dette 
noe krav om støytiltak på eiendommene langs jernbanen jf. T1442/2016 
 

2.7 Beregninger for nye støykilder 
Beregninger av støynivå fra nye støykilder fremgår av støyrapporten MIP-00-A-03349. 
Det er vurdert utefra disse beregninger at 3 eiendommer vil ligge over nedre grenseverdi 
for gul sone som følge av nytt kryssingsspor.  
 
Ny kommunal veg har en ÅDT som er lavere enn 500 kjøretøyer i døgnet og vil jf. 
beregninger ikke gi noe støypåvirkning av eiendommer.  
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2.8 Driftsvei over næringsareal 
I møte 25.05.2020 fremkom det at kommunen ønsker en justering av driftsvei over 
næringsarealet. Driftsveien er lagt i vist trasé i samråd med kommunens tidligere 
saksbehandler. Etter gode innspill fra saksbehandler da kommunen hadde fått 
planforslaget til gjennomsyn, ble opprinnelig trasé og kryss med omlagt 
Stensboddingveg endret.  
 
Bane NOR mener at vist trasé ivaretar på en god måte både Bane NORs driftsbehov og 
adkomst til landbrukseiendommer, som er veiens formål. Bane NOR kan ikke se at 
driftsveien, slik den er foreslått, er til hinder for utnyttelse det fremtidige næringsarealet.  
 
En evt. justering av driftsvegen bør komme som følge av innspill fra grunneiere, da vi 
ellers risikerer at de kommer med ønsker den annen vegen. Plasseringen av driftsvegen 
som Bane NOR har planlagt legge til rette for mye bedre utnyttes av arealene som i dag 
er dyrket.   
 

2.9 Estetisk tilpasning av bruer 
I planbeskrivelsens kap. 4.1.2 omtales konsekvensene av de nye bruene over jernbanen. 
Bruene vil bli synlige i terrenget og påvirke landskapsbildet i området. For å motvirke 
mulige negative konsekvenser av dette skal fyllingene formes og beplantes på en måte 
som gjør at de oppleves som del av et naturlig terreng. 
 
Nes kommune ønsker å sikre dette i planbestemmelsene. Krav om terrengforming av 
fyllinger og beplantning er derfor føyd til i planbestemmelsenes punkt 4.2 h). 
 
Kommunen etterspør også bedre illustrasjon av høyde til de nye bruene. Dette er vist i 
illustrasjonen under.  
 

 
Figur 7 Utsnitt av modell.  
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Figur 8 Utsnitt av modell.  

 

2.10 Rekkefølgekrav 
Det er knyttet rekkefølgekrav til at fremkommelighetstiltak er etablert før planovergangen 
ved Bodung stasjon kan stenges. Dette for å ivareta fremkommelighet og trafikksikkerhet 
i et kryssingspunkt som har mange brukergrupper.  
 
For landbrukskryssingene er det tenkt at tidspunkt for stengning av kryssingene bør 
planlegges i samarbeid med de berørte grunneierne. Hensynet til fremkommelighet og 
sikkerhet vil derfor ivaretas gjennom ytterligere detaljering av anleggsgjennomføringen 
og gjennom dialog med de berørte grunneierne. Det er i tillegg lagt til et krav om at ny 
kryssing for landbruket skal etableres før dagens planoverganger saneres. 
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4 VEDLEGG 
Vedlegg 1 – Referat fra grunneiermøtene  
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