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Forslag til reguleringsplan for nytt dobbeltspor på Dovrebanen, Eidsvoll-Langset.
Begrenset høring av endring i planforslaget.

Vi viser til tidligere oversendt forslag til reguleringsplan med brev og annonse datert 6. april
2016.
På grunnlag av uttalelser under høring og offentlig ettersyn av planforslaget foreslår
Jernbaneverket enkelte endringer i planen.
•

•

•
•

Ved Doknes er det behov for å utvide planområdet til også å omfatte del av
Doknesgutua (privat kjøreveg) fra atkomsten til eiendommen gnr 52 bnr 18 til ned til
eiendommen gnr 53 bnr 2. Årsaken til at dette ikke er innarbeidet i det opprinnelige
planforslaget er at Jernbaneverket satt på uriktige opplysninger om eierforholdene til
denne delen av vegen.
Ved Statnett sitt anlegg ved Minnesund er det behov for å utvide planområdet til å
omfatte hele Kråkvålvegen (privat kjøreveg). Årsaken til at dette ikke er innarbeidet i
det opprinnelige planforslaget er at Jernbaneverket satt på uriktige opplysninger om
eierforholdene til denne delen av vegen.
Eksisterende jernbanebru er nå tatt med i planforslaget og foreslås bevart. Etablering
av turveg på brua er mulig.
Reguleringsbestemmelsene for turveger er detaljer noe mer med hensyn til funksjon og
standard.

Disse endringsforslagene sendes til berørte grunneiere, interesseorganisasjoner, offentlige
etater, Statnett, Mjøssamlingene og AS Oplandske Dampskibselskap. Det bes også om at evt.
leietakere varsles om disse endringene.
Endringsforslagene er gjort tilgjengelig på Jernbaneverket sine hjemmesider
www.jernbaneverket.no
Eventuelle spørsmål kan rettes til Jernbaneverket på telefon 958 24 160 frem til 4. juli og etter
27. juli eller på epost: Venjar.Soerli@jbv.no
Frist for å komme med merknader settes til 1. august 2016. Merknader sendes skriftlig til
Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar eller på epost til postmottak@jbv.no
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Vennligst merk henvendelsen med «Saksnummer 201500832 Eidsvoll-Langset»

Reguleringsplanen vil etter dette bli oversendt Eidsvoll kommune til sluttbehandling.

Med hilsen
Anne Braaten
Digitalt signert av
abra@jbv.no
DN: cn=abra@jbv.no
Dato: 2016.06.27
12:20:03 +02'00'

Prosjektsjef Venjar-Sørli

201500856 Side 2 av 2

