Ny jernbanebru på
Minnesund

Ny jernbanebru på Minnesund
Vi har valgt å si noe om den nye jernbanebrua som kommer på Minnesund.
L1)
Forslag til reguleringsplan for jernbanestrekningen Eidsvoll stasjon – Langset er lagt ut på høring. Frist
for å komme med meninger er 27. mai i år. På Langset er vi opptatt av den nye jernbanebrua som
kommer tvers over minnevika og vil forandre mye på Minnesund
L2)
Her ser dere hvor jernbanen kommer til å gå. Byggingen har startet ved Eidsvoll stasjon. Den svarte
streken er den gamle jernbanen og den blå er den nye. Der den gamle jernbanen går nå skal det bli
Vormtråkk. Vormtråkk er gang og sykkelvei fra Hamar til Eidsvoll stasjon.
L3)
Den nye brua må bygges for at togene skal slippe å måtte bremse for å ta svingen. Vi skjønner at den
nye jernbanen er nødvendig, men vi er redde for all støyen som følger med. Både i byggeperioden og
når brua er ferdig. Jernbanen ødelegger mye jord ved å krysse over kråkvålhalvøya. Jeg bor på
kråkvålhalvøya og der er vi redde for at det skal rase mer utfor kanten mot bruene når det begynner
å bygges ny jernbane.
L4)
Den nye brua blir 836 meter lang og vil gå 15 meter over høyeste vannstand. Byggingen starter etter
planen i 2018 og skal stå ferdig i 2023.
L5)
De tre bruene på Minnesund ble foreslått fredet i 2002. De to veibruene ble fredet i 17. april 2008,
men det ble ikke Jernbanebrua. Jernbanebrua ble bygget i 1879 og under krigen ble den sprengt for å
stoppe tyskerne fra å få tak i den norske kongen. Den ble bygget opp igjen, men nå står den en
usikker fremtid i vente.
L6)
Klasser fra skolen går på tur over Langsetbrua og ned til Mjøssamlingene som er et gammelt
båtmuseum. Nedenfor der er det et veldig fint område som kan brukes som badeplass og grillplass.
Det blir holdt aktivitetsdager ved Mjøssamlingene hvor folk som har lyst kan komme og lage små
trebåter og annet. På begge sider av bruene har folk på Minnesund båtene sine. Her er vi redd det
blir så mye støy at det ikke er mulig å være.
L7)
Siden vi må være oppi dette byggeprosjektet såpass lenge og fordi Minnesund er et trafikknutepunkt
syns vi det er rimelig at det blir bygget en egen jernbanestasjon her på Minnesund. Vi håper det vil
trekke flere beboere hit som også vil trives med disse bruene.
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Aslak Aslaksen <aa@aaslaksen.no>
9. mai 2016 13:01
Postmottak Jernbaneverket
Saksnummer 201500832 - Planforslag Eidsvoll stasjon – Langset merknad fra Glomma og Vorma Elvelag SA (GVE)
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Importance:

High

Jernbaneverket
Vi viser til dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn samt informasjonsmøte på Minnesund.
Vi vedlegger herved GVE’s høringsuttalelse til planforslaget.
Vennligst bekreft mottak av denne melding.
Mvh
Glomma og Vorma Elvelag SA
For styret
Aslak Aslaksen
91633026
aa@aaslaksen.no

From:
Sent:
To:
Cc:
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Christina Hansen <Christina.Hansen@statnett.no>
18. mai 2016 12:42
Postmottak Jernbaneverket
Magne Gullingsrud
13/02167-7 - Offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan for nytt
dobbeltspor på Dovrebanen, Eidsvoll-Langset

Vi viser til oversendte dokumenter i saken.
Utbyggingsplanene til JBV kan komme i berøring med Statnetts eksisterende kraftledninger Vang-Minne
og Minne-Frogner, i tillegg til veldig nære Minnesund stasjon. Her skal det allerede være etablert dialog
mellom Statnett Drift og JBV, og vi foreslår tett dialog med møte og befaring også fremover.
Statnett ønsker å legge til følgende generelle opplysninger:
I byggeforbudsbeltet til eksisterende ledninger er det etter gjeldene skjønnsforutsetninger, ikke tillatt å
endre terrenget, anlegge veier, etc. uten skriftlig tillatelse fra Statnett. Ved bruk av anleggsmaskiner,
kraner, sprengstoff etc, nærmere enn 30 meter fra nærmeste faseline, skal vår ledningsmester varsles i
god tid før anleggsstart. Det vil da bli tatt kontakt for en befaring, og informasjon om hvilke regler og
forskrifter som gjelder ved arbeid nær ved Statnetts høyspenningsanlegg.
Fjellsprengning i nærhet av linjer må utføres av kvalifiserte personer og det må brukes Noneltennere, i
tillegg til full dekning. Alle som skal arbeide innenfor det klausulerte beltet må ha gjennomgått Statnetts
sikkerhetskurs.
Det forutsettes at Statnett fortsatt vil ha tilgang til alle anlegg i forbindelse med drift og vedlikehold, som
kan bety bruk av både kjøretøy og helikopter.
Kontaktpersoner:
Statnett Drift: Magne Gullingsrud, tlf 907 38 878
Vi ber om at denne informasjonen blir ivaretatt i den videre planleggingen.

Christina Hansen
Planlegger
Miljø og tillatelser
M +4792065655
D +4723904531
T +47 23 90 30 00

Statnett
Nydalen Allé 33, 0484 Oslo
PB 4904 Nydalen, 0423 Oslo

statnett.no

Fra: Tangen Jarle Kristian [mailto:Jarle.Kristian.Tangen@jbv.no]
Sendt: 7. april 2016 12:39
Til: firmapost-ost@vegvesen.no; fmoapostmottak@fylkesmannen.no; postmottak@akershus-fk.no;
ro@nve.no; mail@dirmin.no; post@forsvarbygg.no; postmottak@mattilsynet.no;
post.romerike@politiet.no; Maj-Britt.Aarnes.Hvammen@ahus.no; postmottak@orbrann.no;
fmopohs@fylkesmannen.no; sfn@telenor.no; firmapost-glb@glb.no; Statnett Firmapost
<firmapost@statnett.no>; post@stange.kommune.no; postmottak@ullensaker.kommune.no;
postmottak@nord-odal.kommune.no; postmottak@ostre-toten.kommune.no; postmottak@nesak.kommune.no; postmottak@nannestad.kommune.no; postmottak@hurdal.kommune.no;
post@eidsvoll.kommune.no; mon-so2@online.no; ole.randin@krogsrudsag.no; karin@eidsvollalmenning.no; aslak.aslaksen@dlapiper.com; post@fortidsminneforeningen.no;
hs@naturvernforbundet.no; akershus@fnf-nett.no; leder@nofoa.no; rogenes@online.no;
leder@jernbane.no; post@norsk-jernbanemuseum.no; fellespost@marmuseum.no;
nhf.innlandet@nhf.no; flytoget@flytoget.no; cargolink.booking@cargolink.no; post@cargonet.no;
info@greencargo.com; firmapost@grenlandrail.no; info@hectorrail.com; Tågåkeriet, Info
<info@tagakeriet.se>; skibladner@skibladner.no; eidsvoll@mdg.no; b.solheim25@gmail.com
Kopi: venjar.soerli <venjar.soerli@jbv.no>
Emne: Offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan for nytt dobbeltspor på Dovrebanen, EidsvollLangset
Se vedlagt brev

Med vennlig hilsen
Jarle Kristian Tangen
Prosjekteringsleder Venjar-Langset/Kleverud-Sørli
Jernbaneverket
Utbyggingsprosjekter Øst
Mobil: 924 57 020
E-post: jarle.kristian.tangen@jbv.no
www.jernbaneverket.no

Jernbaneverket
V/Anne Braaten
20.05.16
Henrik Rønsen
Rønsenvegen 71
2080 Eidsvoll

Merknader for Reguleringsplan Eidsvoll-Langset saksnr: 201500832.

Viser til Jernbaneverkets forslag til Reguleringsplan for Eidsvoll- Langset.
Jeg eier, bor og driver en flott landbrukseiendom som grenser til Vorma på østre side mellom
Eidsvoll og Langset. Fra jordekanten på min dyrkede mark og ned til Vorma går en meget bratt
skråning. Den har vært utsatt for store erosjonsskader, spesielt de siste årene. Jeg har hatt utgifter
på flere hundre tusen kroner for utbedring av disse store erosjonsskadene og dyrkbar mark raser ut.
Slik terrenget, grunn og strømningsforhold er på denne strekningen i dag, er den allerede meget
risikoutsatt. Med planer om en massiv steinfylling på 77 meter ut i Vorma må jeg si at det bekymrer
meg veldig. Når vi ser på de utrasinger og skader som er skjedd på flere eiendommer på østre side pr
d.d. Så vil jeg påstå at sammen med et våtere klima er faren for ras og erosjon i fremtiden betydelig
større med en så massiv utfylling som vil øke hastigheten på vannstrømmen betydelig. Jeg dyrker
korn på min eiendom. Som alle vet er det i dag meget viktig med vern av matjord og dyrket mark.
Dere skriver i planprogrammet punkt 4.2.» Det er påpekt risiko for endringer i
strømningsforholdene, noe som igjen kan få konsekvenser for erosjon på østsiden av Vorma. NVE har
derfor krevd overvåkning av dette området.»
Da har jeg til slutt noen spørsmål det må svares på fra deres side. Hva innebærer en overvåkning av
strømningsforholdene og hvilket tidsaspekt er dette satt til å utføres? Har det blitt vurdert
steinsetting på østre side? Det økonomiske ansvar ved fremtidige erosjonsskader?
Jeg håper dere ser alvoret i dette og svarer konkret på spørsmålene jeg belyser i dette brevet.

Mvh

Henrik Rønsen

Mjøssamlingene, Minnestranda 35, 2092 MINNESUND
Org.nr. 975500403 Bank: 2050.56.35648 www.mjossamlingene.no
E-post: p-iho@online.no Tlf 95 12 50 70 / 90 11 51 62

Jernbaneverket
postmottak@jbv.no

Høringsuttalelse vedr. Minnevika jernbanebru over Vorma
Mjøssamlingenes anlegg med museum, slipp, havn, verksted og opplagsplass for vernede og
fredede fartøy i Minnevika vil bli betydelig berørt av ny bru over Minnevika. Mjøssamlingene er
innlandets eneste sjøfartsmuseum. Ny bru over Minnevika vil være et svært betydelig visuelt
inngrep for Mjøssamlingene sin del, og vi er ikke overbevist om at skissert bruløsning er den beste.
På generell basis er vi svært tilfreds med å se at Jernbaneverket (JBV) ser Mjøssamlingenes verdi i
kulturlandskapet, og at Mjøssamlingenes verdi ses i sammenheng med Skibladner. Vi er også tilfreds
med at de sunkede skipsvrakene og andre gjenstander er funnet og ID-merket, og bl.a. omtales i
reguleringsplanens (side 51). Vi tar det for gitt at JBV vil ha fokus på å vise svært stor forsiktighet for
å unngå skade på disse vrakene under byggeperioden, eller som følge av erosjon, strømendringer
og/eller forflytninger av løsmasser i Minnevika etter at ny bru ser satt opp. Norsk Maritimt Museum
har registrert disse historiske skipene, som iht. lov er automatisk fredet. Av erfaring vet vi at inngrep i
elvebunnen endrer topografien i Vorma, og at strømendringer forflytter løsmasser raskt – dette har
vist seg ved alle tidligere inngrep – deriblant jernbaneutfyllingen lengre sør i Vorma.

Bruløsning:
Seilingsbredden i de gjeldende illustrasjonene og i tegningene oppgis til å være 100 meter. Dette
mener vi ikke gir ett korrekt bilde, da bruas vinkel på strømretningen (og seilingskursen) gjør at
den faktiske seilingsbredden er langt under de oppgitte 100 meter. Den faktiske seilingsbredden blir
også betraktelig smalere enn dagens bruer på Minnesund (ca. 80 meter), og vi stiller oss svært
undrende og skeptisk til de svært små sikkerhetsmarginene som for eksempel Skibladner må seile
gjennom. Minnestryken og Minnesvika er utfordrende område, som til tider er preget av sterke
turbulente strømmer. Andre mindre fartøyer er også avhengig av å kunne seile på én kurs i dette
området.
Vi gjør også JBV oppmerksom på at mudringsfartøy og slepeoperasjoner kan forekomme i området,
og at de korte bruspennene vil gi en betydelig økt risiko, både for fartøy og bru i slike operasjoner.
Inngripener i Vorma og Minnevika vil øke sannsynligheten for at Vorma må mudres i fremtiden, og
dette bør tas med i vurderingene.
Vi leser i reguleringsplanen at JBV mener gjeldende bruløsning vil være den minst «synlige» og mest
helhetlige løsningen i Minnevika, dette er vi ikke enige i. Vi mener at en bruløsning med færre brukar
(og med kanskje ett noe mer dominerende bruspenn) ville være bedre tilpasset det visuelle synet og
ikke oppleves så «tett» som denne brua oppleves. Vi mener at gjennomseilingsmarginer for
Skibladner og andre fartøy, samt de betydelige elveinngrep som blir gjort, ikke er forenlig med ønsket
om en «lite dominerende bru», og at dagens bruløsning ikke vil være den minst dominerende.

Mjøssamlingene, Minnestranda 35, 2092 MINNESUND
Org.nr. 975500403 Bank: 2050.56.35648 www.mjossamlingene.no
E-post: p-iho@online.no Tlf 95 12 50 70 / 90 11 51 62

Færre brukar i vannet, vil også redusere strømpåvirkningene. Bruas generelle plassering og
seilingshøyde er tilfredsstillende for oss.
Kort oppsummert mener vi altså den skisserte bruløsningen ikke er den beste, og at denne bør
vurderes justert med tanke på de overnevnte punkter!

Utbyggingsperioden (2018-2023):
Vi regner med at brubygginga planlegges på en slik måte at anleggsarbeidene ikke blir til vesentlig
hinder for vår virksomhet, og at hel eller delvis avstengning av gjennomseilingsmuligheter begrenes
til et minimum. Hvis mulig – håper vi bygging i seilingsområdene vil prioriteres utenfor
«båtsesongen».

Slippen:
Som nevnt i vår høringsuttalelse til planprogrammet datert 04.04.15 ser vi for oss at det kan bli
nødvendig å utstyre Minneslippen med en mindre moderne taubåt med adekvat maskinkraft og
manøvreringsevne som kan sikre operasjoner i et farvann, som nå blir trangere foran slippen.
Mjøssamlingene kan tilby plass et slikt fartøy, men har ikke midler til anskaffelse og drift.

Seilingslanterner:
I løpet av våren 2016 vil de eksisterende bruene på Minnesund utstyres med seilingslanterner, og vi
regner med at JBV vil utstyre den nye brua med tilsvarende belysning for å sikre en sikker
gjennomseiling på kurs. Mer om hvilken løsning som ønskes, kan vi komme tilbake til.

Mjøssamlingene har lang erfaring og mye kunnskap om forholdene på utbyggingsstedet, og vil mer
enn gjerne bidra til at alt blir så bra som overhodet mulig!
Dersom alle ovennevnte forhold blir tilfredsstillende ivaretatt – har Mjøssamlingene ingen videre
innsigelser mot brubygging – og ser fram til et godt samarbeid i utbyggingsperioden!

Vi ønsker svar på denne henvendelsen med beskrivelse av vurderinger, tiltak og ansvarsforhold.

Minnesund 01.05.16
Styret i Mjøssamlingene

sKommentar til saksnummer 211500832 Eidsvoll-Langset.

Hei.
Vi holder til på G/B nr : 216-7
eksisterende jernbanespor.

rett ovenfor Dytterudevja på vestsiden av

Det vi er optatt av, er enkel tilgang til Dytterudevja og utsikten til Vorma.
Dytterudevja er en naturperle og et flittig brukt friluftsområde for alle i
nærområdet som vi hevder å ha tilgang til. Vi har båt i Dytterudevja og
bruker Vorma daglig hele sommerhalvåret. "Djupveien" har alltid eksistert,
og gir god tilgang til Vorma, noe som BØR opprettholdes. Vi "ser" at
terrenget vil bli bratt for en kulvert, men hva med en "trappekulvert" ?
Det er planlagt støyvoll og "Vormtråkk" som vil ødelegge viktig utsikt til
Vorma. Vi opplever IKKE støy fra jernbane som noe problem, og kan ikke
"se" at det vil bli noe problem i framtiden heller. Utsikt til Vorma er derimot
MYE viktigere for oss. Vi foreslår derfor å droppe støyvoll og å legge
"Vormtråkket" så lavt i terrenget som mulig. Dette vil være av STOR
betydning for trivselen og meget verdifullt for oss og framtidige
generasjoner.

MVH
Siri og Per Aasland

Statens vegvesen
Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Deres referanse:

Vår dato:

Region øst

Torhild Sletten / 24058226

16/53659-2

201500832

20.05.2016

Uttalelse til forslag til reguleringsplan for dobbeltspor på Dovrebanen
fra Eidsvoll stasjon til Langset
Vi viser til brev datert 06.04.2016 fra Jernbaneverket.
Beskrivelse av saken
Jernbaneverket har lagt ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for
Dovrebanen fra Eidsvoll stasjon til Langset.
Planforslaget omfatter dobbeltspor, jernbanebruer, omlegging av private veger,
støytiltak og vilttiltak. Fra Eidsvoll stasjon til Minnesund vil det bli tilrettelagt for turveg,
som over en lengere strekning også er driftsveg for jernbanen. Når dobbeltsporet er
anlagt vil turvegen/driftsvegen bli tilgjengelig for allmennheten som Vormtråkk.
Uttalelse fra Statens vegvesen
Statens vegvesen har ingen merknader til forslag til reguleringsplan for nytt dobbeltspor
på Dovrebanen, Eidsvoll – Langset.
Vegavdeling Akershus - Planseksjonen
Med hilsen
Arne Kolstadbråten
Fagkoordinator

Torhild Sletten

Kopi
Akershus fylkeskommune, Postboks 1200 Sentrum, 0107 OSLO
Eidsvoll kommune, Postboks 90, 2081 EIDSVOLL
Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Pb 8111 Dep , 0032 OSLO

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
Postadresse

Telefon: 02030

Statens vegvesen
Region øst

firmapost@vegvesen.no

Kontoradresse

Fakturaadresse

Østensjøveien 34

Statens vegvesen

0667 OSLO

Landsdekkende regnskap

Postboks 1010
2605 LILLEHAMMER

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

	
  

	
  

	
  
	
  	
  
	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
Jernbaneverket SF

Eidsvoll, 22 mai 2016

Saksnummer 201500832 – Planforslag Eidsvoll stasjon – Langsetmerknad Hanne Jendal /Aslak Aslaksen
Vi er eiere av Fremmingøya (gnr/bnr 183/14 i Eidsvoll kommune) og har følgende merknader
til reguleringsplanforslag JBV har lagt ut til offentlig ettersyn.
1.   Behov for erosjonssikring på Lynes og Fremmingøya - fare for kvikkleireskred
mot Vorma – fare for skader på areal nord på Lynes/Fremmingøya samt to
høyspentledninger
Vi viser til rapport om områdestabilitet Venjar – Langset, kapittel 4 og 5 med
konklusjon for området Fremmin –Lynes i pkt. 5.2 hvor det fremgår:
”Siden det er påvist aktiv erosjon langs Vormas østre bredd, anbefales det å etablere
erosjonssikring i det området hvor det er påvist kvikkleire / sprøbruddmateriale.
Konsekvenser av et skred kan være en vesentlig forverring av erosjonsforhold
nedstrøms, noe som kan påvirke jernbanen. Oversikt som viser områder hvor det
anbefales å iverksette geotekniske tiltak er vist på tegning 011. Sett i lys av at
jernbanefyllingen ikke vil påvirke erosjonsforholdene i Vorma, /8/, vurderes det ikke
som rimelig å legge ansvaret på JBV å utføre sikringstiltak langs Vormas østre bredd.
Problemstillingen bør tas av NVE og ev. kommunen”.
Det er bra at fagrapporten anbefaler erosjonssikring i området og vi mener denne
sikringen bør utføres av JBV eller NVE som nasjonalt ansvarlig for skredsikring.
JBV omtaler dessverre ikke boreprøver og funn som viser fare for skred nord på Lynes i
forslaget til reguleringsplan (dette fremkommer ikke i pkt. 4.8 men kun i separat
rapport). Dette antar vi betyr at JBV ikke akter å utføre sikring i dette området selv om
fagrapporten anbefaler sikring.
Manglende sikring med påfølgende stort skred her kan bli svært alvorlig for områder
rundt hele Mjøsa (midlertidig stor vannstandsheving over HRV ) og påføre store skader/
sterk erosjon nedstrøms skredet og spesielt i området Lynes nord og Fremmingøya. Vi
minner om skredet ved Tesenfallet lenger syd i Vorma rundt 1790 hvor Vorma ble
blokkert og vannstanden i Mjøsa økte med 8 meter i 4 måneder. Moderne teknologi vil
hindre langvarige blokkering av Vorma. Pga. potensielt store skader ber vi om at sikring
utføres og at JBV / NVE vurdere sannsynlighet for og konsekvens av et kvikkleireskred
ved Lynes.
Vi gjør oppmerksom på at to store høyspentledninger tilhørende Statnett har fundament
i kvikkleireområdet og at et skred her vil rive bort fundamentene til kablene. JBV/NVE
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bes derfor kontakte Statnett for å vurdere konsekvensen av et skred for sine to linjer i
området.
JBV bør derfor erosjonssikre området som vist med rødt på tegning 011til rapporten.
Alternativt dersom det ikke kan påvises økt erosjon som følge av tiltaket eller fare for
jernbaneanlegget ved et skred må dette utføres av NVE, Statnett eller Eidsvoll
kommune pga. de store konsekvenser et slikt skred vil ha for andre enn jernbanen.
Når erosjonssikring utføres (iht tegning 011) ber vi om at erosjonssikring samtidig
utføres i umiddelbar nærhet på nord og østsiden av Fremmingøya. Dette området har
høy erosjonsgrad noe som er vist i rødt på figur 47 på side 54 i reguleringsplanforslaget
se også Figur 4-2 i fagrapporten.
Vi merker oss at NVE har anmodet JBV å utføre ytterligere undersøkelser (stabilitet i
grunn, samt bunnkartegging og modellering av strømforhold i området Minnesund –
Sætre), ref pkt. 2.3 i forslag til reguleringsbestemmelser. Vi ber om at resultatet av disse
undersøkelser samt full korrespondanse mellom JBV og Eidsvoll kommune/ NVE om
områdestabilitet og erosjonsforhold oversendes oss da vår eiendom er svært utsatt ved et
kvikkleireskred på Lynes. Vi varsler ytterligere bemerkninger etter at resultatene av
ytterligere undersøkelser er kjent og vurdert.
2.   Sikring av vanntilførsel fra kommunalt vannanlegg på Dytterud/Sætre til vår
eiendom gnr/bnr 183/14 via eiendommen 216/9 og 216/12
Vår eiendom har fått godkjenning fra Eidsvoll kommune for tilknytning til kommunalt
vannanlegg på Dytterud/Sætre. Vår eiendom har dessuten sikret tinglyst rett til å legge
ledninger og kople oss til vannledningsnettet på eiendommen 216/9 og 216/12 på
østsiden av nytt dobbeltspor. Ledninger er lagt fra vår eiendom ca. 2/3 ut i Vorma og
skal videreføres og tilkobles ledningsnettet på gnr bnr 216/9/12 for å sikre vår eiendom
kommunal vanntilførsel.
Vi ber således at JBV sikrer at tilstrekkelig kapasitet på vannledninger fra det
kommunale anlegg til gnr 169/9/12 samt til 183/14 opprettholdes under og etter
anleggsgjennomføring. Dette bes bekreftet av JBV da det er viktig at vår eiendom blir
sikret tilknytning til kommunalt vann iht. godkjenning fra Eidsvoll kommune og som vi
har sikret ved avtaler.
3.   Manglende støyskjerming mot vassdraget - et løftebrudd fra JBV og i strid med
statlige og kommunale føringer. Vi forventer at støyskjerming i form av lav
skjerm/voll mot Vorma etableres.
Vi tar utgangspunkt i vedtak fra Miljøverndepartementet 24.02.2009 side 11 da bl.a.
trase A1 ble godkjent i kommunedelplanen. Følgende fremgår av vedtaket som skal
legges til grunn for videre planarbeid:
« i etterfølgende reguleringsplaner skal det fastsettes krav om avbøtende tiltak......
…Planene skal utformes med vekt på god landskapstilpasning og støyskjerming.» (vår
understrekning)
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Vi viser dessuten til planprogram for dette planarbeidet fastsatt enstemmig av Eidsvoll
kommunestyre i 2015. Her ble rammene for reguleringsplanforslaget fastsatt.
Forslagsstiller JBV uttaler her på side 22:
”Jernbaneverket konkluderer med at videre planlegging vil bli basert på
kommunedelplanens og hovedplanens prinsipp, og der det vil bli lagt betydelig vekt på
å begrense ulempene for vassdraget og vassdragsmiljøet. Dette gjelder både ved
linjeføring (trasé), utforming av anlegget og anleggsgjennomføring.” (vår
understrekning).
Vi mener at JBV ikke følger opp føring fra Miljøverndepartementet samt eget løfte fra
planprogrammet da JBV ikke planlegger noen støytiltak mot vassdraget. Bl.a. blir
nesten hele vassdraget Vorma, friluftsområde LF 1 og bygg på østsiden av sporet ved
Dytterud og Lynes liggende i rød og gul støysone. Dette er ikke ”å legge vekt på
støyskjerming” og ”å ta betydelig hensyn vassdragsmiljøet ved utforming av anlegget”
og er et løftebrudd som vi forventer at JBV og/eller Eidsvoll kommune retter opp før
vedtak av endelig plan.
Manglende støyskjerming mot vassdraget er ikke bare et brudd på
Miljøverndepartementets vedtak og løftebrudd men også i strid med statlige føringer for
kommunal planlegging. Vi viser både til plandelen i Plan og bygningsloven samt brev
fra Fylkesmannen til kommuner i Akershus av 8 april 2015 der det forutsettes at det
innenfor 100 metersbeltet langs sjø og vassdrag skal tas særlig hensyn til natur- og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap med mer. Nevnte føringer er heller ikke fulgt opp når
JBV ikke foreslår støyskjerming mot vassdraget.
Eidsvoll kommuneplan (KP) gir også føringer ift. støyskjerming mot vassdraget. KP
§16 fastsetter en byggeforbudsgrense på 100 meter langs vassdrag som har betydning
for natur-, kulturmiljø- og friluftsinteresser. I samme punkt i KP stilles som betingelse
for dispensasjon at tiltaket ikke må være i konflikt med viktige friluftsinteresser, turdrag
eller viktige områder for biologisk mangfold.	
  Vi minner også om KP § 10 som fastsetter
at miljø, naturressurser og arealer skal forvaltes på en måte som bevarer og
videreutvikler kommunens grønne preg og natur-, kultur- og miljøkvaliteter. 	
  
JBV’s reguleringsplan bryter fullstendig med byggeforbudet langs nesten hele
planstrekningen og det burde derfor være en selvfølge at når JBV får unntak fra lov og
kommuneplanen ved en reguleringsplan innenfor 100 meters beltet, at JBV sørger for
støyskjerming i samsvar med egne løfter, statlige føringer og kommunens føringer i
kommuneplan.
JBV’s forslag til mindre skjermingstiltak nær støyplaget bebyggelse oppfatter vi som et
lite egnet sparetiltak og en mye dårligere løsning enn skjerming lang sporet mot
vassdraget.
Det er et aktivt friluftsliv på Vorma i store deler av året og at dette forventes å øke. Mye
båtliv skjer med kano/kajakker/robåter og særlig i nord ved Fremmingøya der er det
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mye fiske fra båter som ligger stille/driver med strømmen. Vi minner også om at hele
Vorma er fuglefredningsområde og særlig nordlige deler av fredningsområdet anses
svært verdifullt. Verdien av dette fuglefredningsområdet og friluftsliv uten plagsom
støy er dessverre ikke hensyntatt av JBV.
Vi ber derfor om at JBV /Eidsvoll kommune inntar i reguleringsbestemmelsene krav til
støyskjerming/demping, i form av lav skjerm/voll, på østsiden av sporene på hele
strekningen fra Eidsvoll stasjon til nær skjæring syd for Kråkvoll.
Marginalt større arealbeslag eller ekstra kostnader/ulemper kan ikke rettferdiggjøre
unnlatelse av skjerming med de betydelige støyulemper det innebærer. Slik skjerming
vil dessuten gjøre skjermingstiltak nær bebyggelse i støysoner unødvendig.
Som et minimum ber vi om at det inntas krav til støyskjerming på østsiden av sporene
på strekningen syd for Julsruddalsevja/Sætre til nord for Dytterudevja /nær skjæring syd
for Kråkvoll.
Vi mener effekten av støyskjerming i dette området vil være særlig stor. I dette området
vil en voll/skjerm langs sporet både gi støyskjerming for atkomsten til /nytt
friluftsområde (LF1) på Dytterud, skjerme friluftslivet nord i Vorma og skjerme
gjenværende bebyggelse på Dytterud og mange støyutsatte bygninger på østsiden som
alle er merket rødt i støysonekartet (se reg planforslaget side 55, pkt 4.7 og brev til
grunneiere i området inkludert til oss).
4.   Utforming av anlegget -skjæringer og fyllinger mot Vorma
Skjæringer i skråninger langs sporet bes utformet mest mulig naturlig og ved
beplantning med lokal lav vegetasjon. Vi ber om at det tilføres jord/lav beplantning på
alle steinfyllinger over nivå HRV slik at fyllinger/elvebredden får et mest mulig grønt
preg. Vi ber om mest mulig variasjon for å oppnå en mer naturlig elvebredd der det er
mulig. Gjerne i kombinasjon med utfyllinger, buner, viker og nes, som letter atkomst
for vilt samt etablering av planteliv.
Vi er positive til at fyllingsfrontene mot elva gjøre gangbare for friluftsliv og fiske og at
atkomst til fyllingsfoten etableres fra turvegen Vormtråkk via passasjer/kulverter under
jernbanen. Dette bør innarbeides i reguleringsbestemmelsene.
5.   Turveg/Vormtråkk
Det er fint at drifts- og turveien ”Vormtråkk” etableres langs den nye linjen, at den blir
åpen for allmenheten og at dekke skal være av grus.
På attraktive områder langs Vormtråkk foreslås at det tilrettelegges for opphold med for
eksempel benker og bord.
Vi ber JBV og Eidsvoll kommune vurdere å beholde dagens jernbanebro over
Julsruddalsevja. Denne er vakker og et flott kulturminne som ikke bør rives. Denne synes
godt egnet som bro for Vormtråkk. Dette vil også medføre sparte kostnader.
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Planforslaget viser at Vormtråkk passerer Minnesund på fylkesvegbroeen. Dagens
jernbanebro er flott og vi mener den er mye bedre egnet for Vormtråkk. Fylkesvegbroen
er et svært dårlig alternativ med mye biltrafikk og trang plass til syklister og gående.
Etterbruk av den flotte jernbanebruen er også viktig.
6.   Tilrettelegging for friluftsliv/båter/båtfeste
Nær evjer og andre passasjer under/over ny jernbane ber vi om at det tilrettelegges for
friluftsliv og at fritidsbåter kan fortøye og gjøre opphold på land / benytte nye
friluftsområder (LF1- LF3) og Vormtråkk. Vi foreslår at det lages båtfeste/ brygger,
benker, bord, gapahuk og utegrill på egnede steder innenfor planområdet.
Atkomst fra Vorma til Vormtråkk vil bli et verdifullt tilskudd for friluftslivet. Særlig
egnete områder for tilrettelegging for opphold/båtfeste synes å bli nær Dytterudevja (ved
det nye friluftsområde LF1), innerst i Minnevika (syd i LF2), nye utfylte områder mellom
turveg og jernbane hhv nord/syd for Julsruddalsevja, og ved Dokknesevja.

Vi ber om bekreftelse på mottak av denne merknad.
Med vennlig hilsen
Aslak Aslaksen og Hanne Merete Jendal
Kopi: Eidsvoll kommune, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, NVE, Statnett SF, Akershus
Fylkeskommune
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From:
Sent:
To:
Subject:

Ole Kr. Lynes <o.lynes@online.no>
22. mai 2016 11:34
Postmottak Jernbaneverket
Erosjonssikring og støyskjerming

Jernbaneverket
Undertegnede og Jorunn Valdresbråten eier og bor på Lynes, gårdsnummer 177/2, rett ovenfor
Sætre.
Vi krever erosjonssikring langs eiendommen da denne er veldig utsatt. Både Eidsvoll Kommune,
ved landbrukssjef Dag Opsahl, og NVE har ved tidligere henvendelser om problemet innrømmet
at denne strekningen burde vært sikret. Det har vært gjentatte ras på eiendommen som følge av
erosjon pga elven i sommerhalvåret. Det må settes opp faste målepunkter. Da vil kravet bli
tydeliggjort. Vedlegger punkt 4.2 i utbyggingsplanen.
Vi krever også at Vorma og derved også alle eiendommene på motsatt side blir skjermet fra
hjulstøyen fra jernbanen.
Det er enkelt å forstå at siden jernbanen ligger i en skråning ut mot elva, vil mesteparten av lyden
kastes ut i elva og forsure miljøet i elva og på motsatt side for all fremtid. På informasjonsmøtet
ble det opplyst at tidligere planlagt hjulstøyskjerming er fjernet pga for høye kostnader på
bekostning av miljøet for all fremtid.
Ved å ta en titt på støykartet som er utarbeidet iområdet Julsruddalsevja til Dytterud, ser mat at jo
nærmere Dytterud man kommer jo mindre rød sone er det markert ut i Vorma. Jeg kan ikke finne
noen annen forklaring enn at beregningsmodellen som er anvendt beregner støyen nede ved
vannflata. Jernbanen har her en jevn stigning opp mot Kråkvål og støyen kastes mer rett over
elva. Uheldigvis er bebyggelsen på andre siden, gårdsnummer 177/1, 177/2 og 177/12 i høyde
med jernbanen her. Vi har i dag veldig støy fra jernbanen og krever at noen kommer og måler
støy hos oss fra dagens jernbane. Det sier kanskje mer en beregningsmodeller med mange
variabler og usikkerheter som pakker det hele inn til noe nærmest abstrakt. Siden trafikken og
hastigheten økes, derved støvmengden, krever vi at Vorma og motsatt side skjermes for fremtidig
hjulstøy.
Mvh
Ole Kristian Lynes

4.2 Hydraulikk og hydrologi
Formål
Videre utredning skal dokumentere eventuell påvirkning på Vorma av planlagte tiltak, og gi grunnlag for
tilpasninger med sikte på å begrense ulemper.
Problemstillinger

Utbyggingen berører Vormas elveløp direkte, og dette kan få hydrauliske konsekvenser. Tidligere
utredninger (konsekvensutredningen til kommunedelplanen og ytterligere dokumentasjon i hovedplanen)
tilsier at utfylling i søndre del, der tiltaket ikke er nær djupålen, verken påvirker strømforhold eller
avrenningskapasitet. I området mellom Julsruddalsevja og Dytterud har traseen tidligere krevd utfylling
nær og dels ut i djupålen. Det er da påpekt risiko for endringer i strømforholdene, noe som igjen kan få
konsekvenser for erosjon på østbredden av Vorma. NVE har derfor krevd overvåking av dette området. Til
sist medfører ny bru over Minnevika en risiko for redusert avrenningskapasitet fra Mjøsa.
Videre arbeid
Tidligere beregninger av hydrauliske konsekvenser oppdateres med utgangspunkt i valgte løsninger.
Resultatene dokumenteres i fagrapport og oppsummeres i planforslaget.
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201500832 - PLANFORSLAG

FOR EIDSVOLL STASJON - LANGSET

På vegne av Storenga AS inngis merknader til reguleringsforslag

for Dovrebanen på oven-

nevnte strekning.
Kort om virksomheten
Storenga AS eies og drives av Hans Petter Flesvig fra hans eiendom med gnr. 186 bnr. 24 og
50.
På eiendommen er det blant annet:
Et bolighus (Østsidavegen 860), som leies ut
Oppstillingsplass

for campingvogner

(både faste plasser og plasser for døgngjester)

4 hytter for utleie
Bryggeanlegg med plass til ca 25 båter
Driften på eiendommen har en årlig omsetning på ca kr 500 000.
Det vedlegges kart og flyfoto som viser eiendommen og bygningsmassen.

207654
Advokatfirmaet

Thallaug

ANS

Storgata 121, Pb. 354, NO-2602 Lillehammer, Tlf.: 61 27 99 50, Faks: 61 27 99 51
Org. nr., 950 522 550 MVA, www_thallaug.no,

post@thallaug.no
www

advocatia no

THALLAUG
Merknader til planforslaget
Den nye jernbanebrua

over Vorma vil få store konsekvenser

for driften av campingplassen.

Foruten de mer estetiske forholdene som gjelder endret utsikt og opplevelse av å være på
campingen, er det særlig støyulemper som gir grunn til bekymring. Dette gjelder både i anleggsfasen og etter at brua er satt i drift.
I lys av dette fremstår det som uforståelig at campingplassen
eller kommentert i plandokumentene.

verken ser ut til å være vurdert

Bortsett fra utleiebofigen er byggene tilknyttet campingen

ikke avmerket på plankartet som bygninger der støytiltak skal vurderes og de fremgår heller
ikke av opplistingen i vedlegg 1.
Det antas at dette må være en forglemmelse.
inntegnet på kommuneplanens

Det vises for øvrig til at Storenga Camping er

arealdel for 2015-2026, vedtatt så sent som 10. mars 2015.

På vegne av Storenga AS varsles det om at det vil bli fremsatt krav om støyfiltak og/eller
erstatning som følge av den nye brua. Det bes om at konsekvensene for driften av campingen
blir hensyntatt i det videre planarbeidet. Det må blant annet foretas støyberegninger
fatter virksomheten

på eiendommen

og det må inntas begrensninger

knyttet til arbeid på

kvelds- og nattestid i anleggsfasen.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet

rsi
g vein Træt

Thallaug ANS

au

Advokat
bt@thallaug.no

13566/207654

som om-
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Til Jernbaneverket
(sendt som e-post til postmottak@jernbaneverket.no onsdag 25. mai 2016)

Saksnummer 201500832; Planforslag Dobbeltsporet jernbane,
strekningen Eidsvoll stasjon–Langset; merknader fra Johan Holst
Følgende merknader til reguleringsplanforslag, som JBV har lagt ut til offentlig ettersyn,
kommer med bakgrunn i at jeg er eier av «Rasmusholm», på østsiden av Vorma, rett sør for
Fremmingøya (gnr./bnr. 177/6 i Eidsvoll kommune) og har følgende merknader.

1. Manglende støyskjerming mot vassdraget
Det er svært overraskende at det ikke er planlagt noen støyskjerming ut mot vannet
nordover fra Eidsvoll stasjon. Da spesielt langs Vorma, hvor det er relativt smalt, og
støy fra den dobbeltsporede jernbanelinjen vil bidra til forringelse av naturopplevelsen
under folks ferdsel på elva og opphold i strandsonen. Det må etableres støyskjerming i
form av lav skjerm eller voll mot Vorma.
Elvevannet som ferdselsvei og rekreasjonsområde vil framover øke i betydning og få
enda større verdi enn i dag. Skjerming og ivaretakelse av denne miljøressursen bør
derfor absolutt prioriteres mer enn hva som framgår av planene så langt.

2. Utforming av anlegget; skjæringer og fyllinger mot Vorma
Slik planen foreligger nå vil det bli en massiv, monoton mur langs hele Vorma fra
Eidsvoll stasjon til syd for Dytterudevja. Særlig ille virker utformingen å bli fra
Julsruddalen til Dytterudevja. JBV har understreket at hensynet til skipsleden for
Skibladner ikke tillater noen utbuktninger eller variasjoner på muren her. Jeg vil likevel
framholde at det må la seg gjøre med bedre estetisk utforming av den høye og
dominerende muren i dette området.
Selve kvaliteten og detaljer for utformingen av fundamentet ned mot vannet er så vidt
jeg kan se ikke nærmere angitt. Jeg antar derfor at det hele blir basert på «steinfylling»
og ikke gammel klassisk steinhuggerarbeid som tidligere. Tidene er endret siden forrige
anleggsperiode; pris på arbeidskraft og tilgjengelig kompetanse for fagmessig utforming
av fundamenterings-mur er klart noen av utfordringene. Dog må det la seg gjøre med en
vakrere og mer variert utforming enn slik anlegget foreløpig framstår.

3. Behov for erosjonssikring på Lynes/Fremmingøya
Det vises til rapport om områdestabilitet Venjar–Langset, kapittel 4 og 5 med

2

konklusjon for området Fremming–Lynes. Det påpekes fare for kvikkleireskred mot
Vorma og fare for blokkering av Vormas østre løp forbi Fremmingøya
Det er bra at fagrapporten anbefaler erosjonssikring i området, men hvem tar dette
ansvaret og når gjøres det? Sikringen bør vel utføres av JBV og NVE i fellesskap?
De omtalte områdene er jo fra naturens side erosjonsutsatt og ras er ikke noe nytt.
Imidlertid er det en økt fare pga det store inngrepet i landskap og vassdrag som det nye
dobbeltsporete anlegget representerer. Anlegget med ny bro over Vorma, kan klart
tenkes å framprovosere økt erosjon og dermed høyne rasfaren i området.
Manglende sikring med påfølgende store skred i området kan bli svært alvorlig. Pga.
potensielt store skader bes det herved om at sikring utføres og at JBV/NVE vurderer
grundigere sannsynlighet for og konsekvens av et kvikkleireskred i området ved Lynes
og Fremmingøya.

4. Bevaring av eksisterende broer og steinarbeider
I den foreliggende planen for anlegget er det besluttet å bevare den meget spesielle og
flott utførte steinbroen over Doknesevja. Dette er klart berettiget og bra. Samme
begrunnelse og behov for pietetsfølelse gjelder også den fine broen over Julsruddalen.
Den er også historisk og vakker foruten at den representerer steinhugger-arbeid som
knapt nok utføres mer. Noen eksplisitt og god begrunnelse for å rasere dette
kulturminnet er heller ikke angitt. Det som faktisk bør gjøres er at JBV retter opp
tidligere tiders slendrian og ubetenksomhet ved å fjerne en del store steiner i
innseilingsløpet fra tidligere «reparasjon&forsterkningsarbeid»; hvor man bare har
tippet noen lass kampestein på utsiden av mur og innsiden av brospenn.
JBV og Eidsvoll kommune må altså beholde dagens jernbanebro over Julsruddalsevja.
Denne synes dessuten å være godt egnet som bro for «Vormtråkk».
Dagens jernbanebro over Minnestryken er flott utformet og av stor historisk verdi.
Videre bruk, ansvar for bevaring og vedlikehold må avklares og følges opp aktivt.

5. Tilrettelegging for friluftsliv/båter/båtfeste
Nær evjer og andre passasjer under og over ny jernbane bør det tilrettelegges for
friluftsliv slik at fritidsbåter kan fortøye og at folk kan gjøre opphold på land og benytte
nye friluftsområder og «Vormtråkk». Det bør lages flere båtfester og brygger samt
benker og bord, gapahuk og utegrill på egnede steder innenfor planområdet.

Med vennlig hilsen

Johan Holst
Johan Holst (sign.)
e-post: johan.holst@fhi.no; mobil 915 36 782
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UTTALELSE TIL FORSLAG TIL DETALLJREGULERINGSPLAN FOR DOVREBANEN EIDSVOLLLANGSET I EIDSVOLL KOMMUNE
Hafslund Nett AS («HN») viser til forslag til detaljreguleringsplan for Dovrebanen Eidsvoll – Langset i
Eidsvoll kommune. Høringsfristen er 27. mai 2016 og uttalelsen er dermed innen fristen.
For øvrig viser nettselskapet til opplysninger gitt som uttalelse ved varsel om oppstart, og korrespondanse
med nettselskapet.

1
Elektriske anlegg i planområdet
HN har flere anlegg innenfor planområdet. Jernbaneverket er i kontakt med nettselskapet vedrørende
konfliktpunkter mellom nettselskapet sine anlegg og ny jernbane samt strømforsyning. Saksbehandler
hos nettselskapet er Øystein Fiskerud.

2
Transformatorstasjon
På eiendommen gnr. 213 og bnr. 8 ligger Minnesund og Minne transformatorstasjon. Statnett SF er
hjemmelshaver til eiendommen, og eier av Minne transformatorstasjon. HN er rettighetshaver, og eier av
Minnesund transformatorstasjon. En liten del av eiendommen gnr. 213 og bnr. 8 ser ut til å være avsatt til
riggområdet i planforslaget. Dersom Jernbaneverket ønsker å benytte området til riggområde, må nettselskapene
kontaktes for avklaringer.
For øvrig informerer nettselskapet om 66 kV kraftledningene som går ut fra Minne transformatorstasjon. Det må
tas hensyn til disse.
Med hilsen
Hafslund Nett AS
Ronja Martine Skaug
rådgiver
Rettigheter
Vedlegg: Kartutsnitt over Minnesund og Minne transformatorstasjon

Postadresse
Hafslund Nett AS
Postboks 990, Skøyen
N-0247 OSLO

Hovedkontor
Drammensvn. 144, Skøyen
N-0247 OSLO

Internett
www.hafslundnett.no
firmapost@hafslundnett.no

Telefon
+47 22 43 58 00

Bankkonto
6468.05.20877
Foretaksregisteret
NO 980 489 698 MVA

Gudrun Kjos

Oslo 27.05.2016

Smiuvegen 227
0981 Oslo

Jernbaneverket

Saksnummer 2015500832.

Pb217, sentrum.
0103 OSLO

Planprogram Eidsvoll - Langset.
Eier av gnr. 216/9 og 12, Eidsvoll.
Det vises til deres frist innen 27.mai 2016 og har følgende merknader til reguleringsplanforslag JBV
har lagt ut til offentlig ettersyn.

Først vil jeg uttrykke glede over at det nå viser seg at jeg får beholde eiendommen og hytta som hele
familien er så glade i og bruker flittig.

1. Støyskjerming mot hjulstøy ut mot Vorma bør bygges på hele strekningen da elva med
omegn er flittig brukt til fritidsformål store deler av året. Det er også et rikt dyre/fugleliv her
som må vernes mot støy.
2. Skråninger/nye fyllinger langs sporet bes utformes mest mulig naturlig og beplantes med lav
vekst.
3. Vann og strømforsyningen til min eiendom bes opprettholdes under anleggstiden da vi
ønsker å benytte hytta mest mulig i denne perioden også. Dette er mest aktuelt i
sommerhalvåret.
4. Veien som bygges til Dytterudevja og min eiendom bør bygges parallelt med, og samtidig
med fyllingen til ny trasé. Dette også for å ha best mulighet til å benytte eiendommen.
Byggeperioden i dette området bør også begrenses til kortest mulig varighet, både for
tilgjengelighet til elva og til min eiendom. Hvis jeg har forstått det riktig er Dytterudevja det
eneste stedet langs denne strekningen hvor almenheten har tilgang til Vorma, spesielt i
anleggstiden. Flere har også båtplasser i evja. Det er to eiendommer ytterst på Kråkvål som
helt sikkert vil få tilgang til sine eiendommer i anleggstiden så da må det gjelde for oss også.
Det bør kunne legges føringer fra JBV’s side overfor entreprenørene angående dette.

5. Jeg har også forstått det slik at deler av min eiendom vil bli benyttet under anleggstiden. Det
forventes at eiendommen blir benyttet å skånsomt og respektfullt som overhodet mulig.
6. Vi ser frem til positive forhandlinger angående kompensasjon for disse relativt store
ulemper.
Jeg ber om bekreftelse på mottak av denne merkning.

Med vennlig hilsen
Gudrun Lilly Kjos m/familie

Kopi: Eidsvoll Kommune

Ida$Moen$Skatvedt$
Milligutua$129$
2080$Eidsvoll$
$
Eidsvoll$27.mai$2016$$
$
$
$
$
Jernbaneverket$
Postboks$4350$
2308$Hamar$
$
$
$
Saksnummer*201500832*Planforslag*for*Eidsvoll*stasjon*–*Langset.*
*
Jeg$tillater$meg$herved$å$komme$med$noen$merknader$til$Jernbaneverkets$
detaljreguleringsplan$for$Dovrebanen$EidsvollJLangset$i$Eidsvoll$Kommune$som$ble$
offentliggjort$4.$April$2016.$$
$
Utvikling$av$vei$J$og$særlig$bane$er$viktig$for$Eidsvoll$Kommune.$Med$raske$forbindelser$kan$
vi$ha$glede$av$å$bo$på$bygda$og$samtidig$ha$raske$forbindelser$til$de$fleste$knutepunkt$på$
hele$Østlandet.$Jeg$er$en$utålmodig$sjel$og$liker$å$komme$meg$raskt$dit$jeg$vil.$Derfor$
applauderer$jeg$at$toget$på$Dovrebanen$skal$kunne$nå$hastigheter$opp$mot$250$km/t.$Med$
slike$hastigheter$skjønner$jeg$også$at$dere$må$bygge$rette$strekninger.$Jeg$har$også$
forståelse$for$de$vurderingene$som$ligger$bak$valget$om$å$legge$disse$rette$strekningene$ut$i$
Vorma.$Det$jeg$har$problemer$med$å$forstå$er$hvordan$dere$kan$fylle$ut$Vorma$i$den$grad$
det$vises$til$i$reguleringsplanen,$uten$at$det$er$planlagt$konkrete$sikringstiltak$mot$erosjon$på$
østsiden$av$Vormas$bred.$$
$
Som$grunneier$av$eiendom$166/1$på$østsiden$av$Vorma,$er$det$særlig$utfyllingen$i$
Julsruddalsevja$og$området$sørover$som$opptar$og$bekymrer$meg.$Ved$Julsruddalsevja$er$
det$planlagt$en$utfylling$som$på$det$bredeste$strekker$seg$77$meter$ut$i$Vorma.$Vormas$
vannløp$blir$dermed$redusert$samtidig$som$den$samme$mengde$vann$skal$passere.$Jeg$er$
derfor$bekymret$for$at$dette$vil$påvirke$både$vannhastighet$og$endre$strømningsmønsteret$i$
Vorma,$da$min$eiendom$allerede$er$erosjonsutsatt$fra$før.$$
$
NVE$skriver$i$sin$uttalelse$datert$21.$mai$2015$at$”en$utfylling$vil$trolig$kunne$gi$effekt$på$
sedimentasjonsJ$og$strømningsmønsteret$som$igjen$kan$gi$erosjonsskader$på$motsatt$bred”.$$
$
Jeg$leser$også$i$SWECOs$rapport$(2013)$at$”erosjon$er$nært$knyttet$til$vannhastighet”$og$at$
”vannhastighet$er$den$viktigste$parameteren$for$å$beregne$erosjonsbelastningen”.$$
$
• Basert$på$det$vi$nå$kjenner$fra$uttalelsene$til$NVE$og$SWECO$om$vannhastighet$og$
dens$negative$påvirkning$på$erosjon,$hva$vil$Jernbaneverket$gjøre$for$å$sikre$østsiden$
av$Vorma$sør$for$Julsruddalsevja?$$

$
Dersom$SWECOs$rapport$”Registrering$av$erosjon$på$Vormas$østre$bred”$(2013)$danner$
grunnlaget$for$risikoanalysen$som$er$gjort$med$tanke$på$erosjon$på$østsiden,$så$kan$jeg$ikke$
annet$enn$å$forstå$at$det$grunnlaget$må$være$alt$for$dårlig.$Denne$rapporten$baserer$seg$på$
undersøkelser$gjort$mellom$Måeevja$og$Sundbrua.$Utfyllingene$som$ligger$langs$denne$
traseen$er$langt$mindre$omfattende$enn$det$som$er$planlagt$nord$for$Måeevja.$$
$
• Jeg$lurer$derfor$på$hvilke$andre$undersøkelser$som$er$utført$eller$planlagt$utført$for$å$
kartlegge$i$hvilken$grad$inngrepene$på$vestsiden$av$Vorma$vil$påvirke$erosjon$på$
østsiden?$$
$
Jeg$ber$samtidig$om$at$det$ses$på$muligheten$for$at$Jernbaneverket$i$sitt$arbeid$med$
friluftsliv$og$nærmiljø$ser$på$mulighetene$for$å$kunne$tilrettelegge$for$avJ$og$
påstigningsplasser$for$kajakk.$Eidsvoll$har$et$aktivt$kajakkmiljø$og$Vorma$er$en$populær$elv$
for$padlerne.$$
$
Jeg$ønsker$en$bekreftelse$på$at$mine$merknader$er$mottatt$og$at$mine$spørsmål$og$mitt$
innspill$besvares.$$
$
Med$vennlig$hilsen$$
$
$
$
Ida$Moen$Skatvedt$
$
$

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Vidar Bamrud <v-bam@online.no>
26. mai 2016 18:04
venjar.soerli
post@eidsvoll.kommune.no; Postmottak Jernbaneverket
Kommentar til forslag til reguleringsplan , sak nr. 201500032

Hei,
Vi viser til telefonsamtale med Hans Martin Scharning, 26.5.2016, vedr. sak nr. 201500032.
Etter å ha lest Jernbaneverkets forslag til reguleringsplan Eidsvoll stasjon - Langset, kan vi
ikke se at det er tatt hensyn til grunnforhold på østsiden av Vorma. Her er det leire i
grunnen, og det har gått ras tidligere.
Vi er bekymret for rasfaren grunnet vibrasjon ved nedpåling i Vorma.
Ved store nedbørsmengder ser vi stadig små ras og utglidinger i skråningen ned mot elva.
Er det tatt hensyn til muligheten for slike skader og evt. gjort sikring av bygninger og
masser? Vi har ikke fått noen henvendelser angående dette.
Vi er også bekymret for støy/vibrasjoner i forbindelse med brobyggingen. Dette gjelder både
økt trafikk på Fv 177 og direkte støy fra arbeidet.
Hvordan skal vi forholde oss ved støy/vibrasjoner fra arbeid som utføres på nettene?
Vil det bli satt opp støyskjerming av noe slag og vil det bli tilbud om ekstra isolering av
boliger?
Vil bygninger og masser bli sikret mot ras?
Vil vannstanden i Vorma bli høyere/lavere enn normalt under arbeidet? Vi ser at vannet tar
med seg mer masse/slam jo sterkere strømmen er.
Vil elva bli mudret under eller etter endt arbeid?
Vi håper disse problemstillingene er, eller vil bli, utredet og imøteser tilbakemelding.
Med vennlig hilsen
Gun Ellen M. Stranden og Vidar Bamrud
Østsidavegen 836
2092 Minnesund

Jon Wenger
213/1
202 Minnesund
Jernbaneverket

Saksnummer 201500832 Planforslag for Eidsvoll stasjon – Langset
Viser til utsendte forslag til reguleringsplan april 2016
Ut fra kartene og Jernbaneverkets kommer denne utbyggingen til å bli en stor belastning for
meg og min familie og næringen vi har på gården. Mine barn er 11 og 13 år gamle, de går og
sykler på tvers av det planlagte anleggsområdet til skole og fritidsaktiviteter hver dag. På
gården driver jeg med jordbruk, overnatting/selskapsutleie, paintball og barna ønsker seg hest
og hund.
Min eiendom blir betydelig berørt ikke bare etter utbyggingen er ferdig, men særlig i selve
anleggsfasen. Så vidt jeg kan se inneholder ikke forslaget til reguleringsbestemmelser
tilstrekkelig vern av vårt bosted under anleggsfasen. Vår bolig vil bli utsatt for betydelig støy
og støv i anleggsfasen og det kan ikke være tilstrekkelig at det kun henvises til en
retningslinje for støy i anleggsfasen. På denne bakgrunn krever jeg at det inntas i
reguleringsbestemmelsene et krav om at tunet på min eiendom sikres mot støy og støv i
anleggsfasen. Det må tas inn i reguleringsbestemmelsene et krav om at det etableres
støyvoller rundt tunet samt et krav om at støybelastningen skal være mindre enn det som
følger av retningslinjene for støy i anleggsfasen. Slik jeg har oppfattet disse retningslinjene vil
de ikke være anvendelig når en står overfor en eiendom som blir så betydelig berørt som min.
Det kravet til desibel som følger av retningslinjene bør derfor settes minst 5 db lavere for vårt
tun enn det som gjelder generelt. Hvis dette ikke kan ivaretas gjennom midlertidige
støyvoller, så må det inntas en reguleringsbestemmelse om at hele bebyggelsen reguleres som
ubeboelig i anleggsfasen.
Det er videre en stor fare for utrasing fra vår eiendom i anleggsperioden dette bekymrer meg
veldig. Det fremkommer at en skal senke grunnvannsnivået under anleggsarbiedene og at det
er leier og silt under et lag på 9 meter med sand på vår eiendom. Dette skulle tilsi at hele
prosjektet vil kunne utløse et leirskred. Det må derfor inn en bestemmelse i reguleringsplanen
om at anleggsarbeidet ikke kan starte før dette er utredet og det eventuelt kan konstanters at
det ikke er noen risiko og fare for liv eller helse som følge av en slik hendelse.
Etter å ha hørt sakkyndige uttalelser i forbindelse med presentasjonen som Vorma elvelag
hadde i Eidsvoll rådhus, har jeg om mulig blitt enda mer skeptisk en tidligere. Tog i stor
hastighet lager bølgebevegelser i grunnen, og Jernbaneverkets representant som har sett på
jordprøvene har nevnt at det er mye silt i grunnen. I kontakt med vann blir denne etter sigende
gjørme, noe som kan få hele min eiendom til å rase ut i Vorma. Det er påvist kvikkleire i
grunnen på motsatt side av elven. Det er derfor viktig at eiendommens skråning mot Vorma
sikres forsvarlig før anleggstart slik at man motvirker faren for ras, dvs at sikringen må flge
hele odden/skrenten sørover ikke bare rundt jernbanens overgang til bro fra min eiendom.

Dette medfører at det må inn som et varig krav i reguleringsplanen at tiltakshaver etablerer en
sikring mot utrasing fra eiendommen, dette tiltaket og sikringen må være et ledd av
jernbanetiltaket.
Grunnen til at det ikke hadde blitt problemer med grunnforholdene ved Eidsvoll Stasjon var at
togene kjørte sakte her. Når jeg går tur på min egen strand ser man leire og ved høy vannstand
mye strøm graver dette innunder skrenten med påfølgende flak skred. Uten forsvarlig sikring
før anleggsperioden starter vil usikkerheten ved å bo på eiendommen være stor. Dette må
være viktig for Jernbaneverket også da banen skal ligge der og være sikker i mange år
framover. En av grunnene til at Jernbaneverket lager så stor bredde på banen over jordet er
nettopp at de er redd for at massen skal klappe sammen og rase ut på linja.
I Dytterrudevja har jeg bryggeanlegg med vei og adkomst til stranda. Kun få meter fra dette
bryggeanlegget, vil det nå bli fylt opp med stein og togene vil passere jevnlig. Denne brygga
benyttes av fisketurister/overnattingsgjester og meg selv til min fritidsbåt. Dette
brygganlegget kan ikke benyttes når transporten av masse starter opp. Dette må flyttes og det
må anlegges ny vei ett annet sted på eiendommen. Det må avklares og bygges et alternativ før
anleggstart.
Sandjorden på Minnesund er svært attraktiv til produksjon av poteter og gulrøtter, og utleie av
disse arealene er en viktig del av inntekstgrunnlaget på min eiendom. Forslaget som er
langsert fra Jernbaneverket innebærer en mengde mastefester fra Statnett, Eidsiva og
Haflsund på erstatningsjordene. I reguleringsplanen skal flere av disse ledningen i jordkabel,
En plan for å få jordkabel videreført over de eksisterende landbruksarealene og nye arealer
mellom Statnett og Jernbanen bør kunne være enkelt å få utført i samme slengen slik at de nye
arealene blir uten hindringer utover at størrelsen på jordene er mindre. De mastene som ikke
kan legges i kable bør stå samlet slik at disse ikke er spredt over hele arealet. Som følge av
dette må det inn en bestemmelse i reguleringsplanen som pålegger tiltakshaver å besørge at alt
av strømmaster fjernes fra dyrkede arealer. Rørgaten til mitt vanningsanlegg kommer opp lia
på nordsiden midt i anleggområdet, denne må flyttes og legges slik at den kan vanne arealet
som blir igjen å dyrke på.
Sikring av matjord må foretas i følge Jernbaneverket ikke høyere enn to meter og inngjerdet
slik at ikke den blir brukt til fyllmasse eller dør. Matjorda vil ligge i minst fem år har jeg
forstått, da det gamle sporet skal virke fram til det nye er ferdig. Videre må det legges og
avtales en plan for oppdyrkingen igjen, da det er mange kriterier for å så raskt som mulig få
nye arealer dyrkbare igjen. Matjorda skal for ikke å dø ikke lagres i høyere lag en to meter og
sikres med gjerde rundt slik at ikke entrepenøren tar feil av den og annen fyllmasse. Det må
legges en plan for hvem som skal sprøyte de små landbruksarealene som ikke kan dyrkes i
anleggsperioden slik at disse ikke blir oversvømt av ugress og vekster som vil ødelegge for
videre jordbruk.
I skogen ned mot Dytterudevja sør for jordet til naboeiendommen blir skogen i dag benyttet til
events med paintball. Dette vil ikke være mulig å gjennomføre med støyen fra
massetransporten og nytt egnet område for slike arrangementer trenger jeg hjelp til å
opparbeide. De to gapahukene som ligger i traseen må tas vare på og jernbaneverket må
skaffe nytt passende areal til formålet slik at ikke denne næringsveien blir ødelagt.
Gapahukene må settes opp igjen i dette omårdet. Det er etablert en annen bane i Eidsvoll som
fort kan ta kundene.

Støy i anleggsperioden vil påvirke overnattings gjester og turister som kommer til min ”bed
and breakfast”(bjerknes-bb.no). Vi reklamerer med stille, rolige og idylliske omgivelser.
Dette blir vanskelig å argumentere med i anleggsperioden og jeg ønsker en dialog med
jernbaneverket i denne sammenhengen, enten for å kompensere med lyddemping eller andre
bøtende tiltak. Slik som det ble beskrevet fra Norsk Bane vil det heller ikke etter
ferdigstillelse bli fredelige omgivelser verken for meg eller gjestene på overnattingen. Dette
må da trolig avvikles.
Hvis det viser seg at min eiendom er beboelig i anleggsperioden må det settes opp
lysregulering ved kryssende anleggstrafikk. Dette er viktig for å eventuelt kunne opprettholde
døgnkontinuerlig adkomst både for meg og min familie, men også for mine gjester.
Det må lages strenge restriksjoner med tids og fartsbegrensninger for anleggstrafikk. Min jobb
krever at jeg må ha kjørevei til eiendommen til alle døgnets tider da jeg har beredskap og
jobber turnus.
Det må i god tid før anleggstart settes opp støv og støyskjerming. Jeg er aktiv i et bilmiljø
med veteranbiler og racerbiler som benytter mitt verksted jeg har i låven, det er derfor viktig
at det ikke blir liggende stein eller jordklumper i veibanen som kan skade disse bilene som er
vanskelig å skaffe deler til og har lav bakkeklaring.
I forbindelse med produksjon av ved må jeg ha midlertidige veier til alle områder på
eiendommen som inneholder bjørk da jeg driver med plukkhogst av bjørk og benytter traktor
og tømmervogn for å hente denne i egen skog. Dette foregår mest på vinter tidlig vår.
Flere utsagn fra naboer og beboere, samt NVE som var på befaring her for 3 år siden sier at
bevegelser i grunnen pga anleggstrafikken og banking av brufundamenter kan få innvirkning
på ras fra min eiendom ut i Vorma. Det er usikkert hvordan massene i grunnen reagerer på
utbyggingen og annen eksponering for vann enn tidligere og det må være en forutsetning at
dette undersøkes og det foretas ras sikring fra min eiendom mot Vorma før massetransporten
starter opp. Dette kan like godt gjøres så tidlig som mulig da det uansett ifølge dere selv må
sikres før jernbanebroen bygges, slik at vi unngår store ras i anleggsperioden.

Med hilsen
Jon Wenger
Bjerknes
2092 Minnesund.

Minnesund 27.mai 2016

Jernbaneverket,
postmottak@jbv.no

Forslag til reguleringsplan Eidsvoll - Langset. Høring
Vi viser til forslag til detaljreguleringsplan for Dovrebanen Eidsvoll-Langset 4.4.2016, saksnummer
201500832 Eidsvoll – Langset, til offentlig møte 28. april 2016, og til møte med prosjektledelsen
18.5.2016. Her drøftet vi forslaget mer i detalj for de områder som spesielt omfatter vellets
organisasjonsområde, fra Julsrudelva til og med Ørbekk.
Høringsbrevet er gruppert etter innholds-nummeringen i planforslaget.

3 Planforslaget
3.1. Tekniske krav og forutsetninger
Driftsveg og turveg
Det bør vurderes oljegrus og eller asfalt på driftsveger som ligger i områder med bebyggelse for å
hindre støvplager.
Gjerder
Sikkerhetsgjerdet bør vurderes med gjennomsiktig pleksiglass eller lignende, spesielt mot vest, og
som også kan bidra til å redusere støyen fra tog-hjulene, i tillegg til annen støyskjerming, i bebygde
områder.
Avstand mellom jernbane og veg
Er avstandskravet til turveg eller gang- og sykkelveg på 5 meter nok i forhold til lufttrykket fra
passerende tog i 200-250 km/t?

3.2 Planbeskrivelse
Fig. 11 Ordet -fylkesvegbrua- tas ut, for ikke nå å fastlegge hvor turvegen skal krysse sundet. (vi vil
foreslå at turvegen går over gamle Minnesund jernbanebru, når ny Minnesund jernbanebru er i
drift.)

Minnevika jernbanebru
Vi vil be om en ny navnevurdering på den nye bru, f.eks. Minnesund nye jernbanebru, eller Langset
jernbanebru.
I siste setning tilføyes etter brua fundamenteres på, ca. 40 m dype armerte stålrør. Det må bores hull
før pæling av stålrørene, pga. lyd og støybølgene for omgivelsene.

3.2.4 Tekniske bygg og installasjoner
Siste avsnitt: Det bør vurderes å legge alle linjene i kabel?

3.2.6 Etterbruk av dagens bane; landbruk, driftsveg og turveg.
Siste setning side 21 – etter deretter settes inn ordet midlertidig, og etter fylkesvegbrua – RV 177.

Ny setning: Når gamle Minnesund jernbanebru er nedlagt, føres Mjøstråkk over brua, og knyttes
sammen med Vormtråkk på vestre side av brua.
Nest siste setning, side 22, turvegstandard, dvs. grusdekke, endres til g/s standard, dvs. asfalt, og
vedlikeholdes hele året. (av kommunen)

3.2.8 Massehåndtering
Ny setning til slutt: Massetransport må beskrives og detaljeres.

3.3.2 Anleggsatkomst fra nord
Ny første setning: Anleggsatkomst fra nord etableres fra E6, via avkjøring ved Statoil, og inn på
Trondheimsveien – RV 177 – fra vest.
Massetransport med store lastebiler/semi-trailere/trucker, gjennom miljøgaten i Langset sentrum
(FV 501) tillates ikke.

3.3.3 Anleggstrafikk på offentlig vegnett. Jfr. 3.3.2.
3. avsnitt: etter fra E6 endres til: kjører over Minnesundbrua, til avkjøring via Statoil inn på
Trondheimsvegen - RV 177 - og inn på ny anleggsveg ved Sætrevegen, og til omlagt privat veg ved
renseanlegget, og inn fra Dorr. Dette må bli en stor utbygging, og blir temmelig vanskelig både
praktisk og ikke minst trafikksikkerhetsmessig for alminnelig ferdsel på RV 177. Kan gammel ved på
nordre side av renseanlegget utvikles til anleggsveg. I så fall mener vi at adkomst/tilkomst blir
vesentlig bedre i alle forhold. Transporten kjøres ned under Langset bru. Sløyfe av RV 177, på
sørsiden av Trondheimsvegen ved Dorr, stenges av for offentlig trafikk, men slik at biltrafikk fra
Dorrgårdene kan kjøre til og fra Trondheimsvegen, jfr. vedtatt reguleringsplan fra 2008 – Langset
sentrum, hvor denne sløyfen er nedlagt om omgjort til G/S veg.

3.6.2 Tidsplan.
Utbygging av tiltaket - 2018 -2023 - bør spesifiseres nærmere.

4.10.5 Trafikksikkerhet
Første setning side 62: fra fv.177, endres til E6, over Minnesund bru, via Statoil, inn på
Trondheimsvegen (RV 177) og ned på ny anleggsveg, jfr. pkt. 3.3.2 og 3.3.3.

4.11 Samfunnssikkerhet
4.11.1 Risiko i anleggsfasen
Siste avsnitt: Det tas forbehold om at stabilitetsvurderinger knyttet til fundamentering av Langset bru
blir endelig godkjent. Vi ønsker møte for endelig vedtak fattes.

Medvirkning i videre planleggingsprosess
Minnesund Vel ønsker medvirkning i den videre planleggingsprosessen, etter at reguleringsplanen er
vedtatt av kommunen, og før anbudsinnhenting.
Med hilsen
Stein Åge Lysgård (sign)
Leder MV og medlem planutvalg

Per Aanum (sign)

Dagfinn Habberstad (sign)

Planutvalget

Planutvalget

Adresse: c/o Stein Åge Lysgård, Ovrilia, 2092: Minnesund. Telefon 415 22 690. Bank: 0530.50.08925. Org.nr: 998782074. Epost: lysgaard@online.no Internett www.minnesund.info/ – https://www.facebook.com/minnesundvel.
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Merknader
til forslag til detaljreguleringsplanene
Venjar-Langset
i Eidsvoll kommune
Eldsvoll
«Høring
55301

viltnemnd
på forslag
og Eidsvoll

behandlet

saken

i møte

til detaljreguleringsplan
-Langseth

25.5.I6,og

vedtok

jernbane

utbygging

for Dovrebanen

enstemmig
Eidsvoll

følgende
- Venjar

uttalelse:
UHE-00-A-

UEH-10-A-55302.

Eidsvoll Viltnemnd
har lest gjennom
dokument
UHE-A-55301
og UHE-A-55302.
I tillegg også
UHE-00-A-55415
(vilttiltak)
og UHE-00-A-56151
(Miljøoppfølgingsplan
for anleggsfasen).
Viltnemnda
syntes det er beskrevet
gode tiltak i anleggsfasen.
Anleggsfasen
er en relativt
kort periode i forhold til hvilke konsekvenser
utbyggingen
får i flere 100 års perspektiv.
Her
må vi se på hele reguleringsplanen
og innarbeide
gode tiltak for ivaretakelse
av vilthensyn
selve reguleringsplanen.
Det er ikke godt nok at det finnes tilleggs rapporter
som beskriver
at viktige ting bør eller anbefales
utført hvis de ikke står konkret
i selve reguleringsplanen.
I
rapporten
UHE-00-A-56151
(MOP) står det under punkt 3.1.3. side 19 et avsnitt
om
hjortevilt
som er meget bra. Selve rapporten
om vilttiltak
har mange gode betraktninger,
men også enkelte store svakheter.
Viltnernnda
bemerker
følgende
(UEH-00-A-55415-viltrapporten):
Å dra konklusjoner
etter en dags befaring,
30.jan 2015,
troverdig.

gjør

hele rapporten

En telefonsamtale
med leder i viltnemnda
(Ole Randin Klokkerengen)
sekretær
i viltnemnda
(Tor Fodstad) er også for lite dokumentasjon.

lite

og et møte

med

Å påstå i rapporten
at Elgmerkingsprosjektet
ved prosjektleder
Ole Roer mener at
Vorma fungerer
som en barriere
for vilt er helt uakseptabelt
og det er ansvarsløst
å
legge slike påstander
tii grunn for en så stor utbygging
uten nødvendig
kvalitetssikring.
Eidsvoll har sittet i styringsgruppa
for dette prosjektet
og kan
bekrefte
at det ikke er merket noen elger som bekrefter
denne påstand.
Spesielt
mellom Minnesund
og Eidsvoll stasjon er det stor trafikk over Vorma på hele
strekningen,
men det er ingen tydelige
sesongtrekk.
Gaupe og Ulv har også beviselig
krysset Vorma.

Avsencleradresse.:
Poslboks 90
2081 Eidsvoll
Telefon: 66107000
Telefaks: 66107001
E-post:
post@eidsvoll
kommune

Beseksadresse.:
Rådhusgata
1
2080 Eidsvoll
Dir.telefory
66107018
Telefaks:
no

Bankkonto:
8601 41.88209
7855 05.02371 (skatt)
Org.nr.:
964 950 113
Internettadr.:
vmweidsvoll.kommune.no

IBAN:
N09286014188209
N02178550502371

BIC-adr.:
DABAN022
DNBAOKK

Skle

I kapitel 3, Kunnskap
om viltkryssinger,
så beskriver
rapporten
dokumenterte
krav for at
passasjemulighetene
skal fungere.
Det må være en åpenhetsindeks
på over 2.4 og det må
ikke være mere enn 2 til 3 km mellom hver passasjemulighet.
Det er beskrevet
i planen al
fyllingen
må utformes
slik at vilt som svømmer,
kommer
opp av elva og at det må bygges
en bankett
som vilt kan komme opp på som leder til passasjene.
Dette er veldig bra, men
må også tas med i selve reguleringsplanen
før denne vedtas.
Eidsvoll Viltnernnd
ser at alle krav for viltet ved en utbygging
ikke kan ivaretas,
men en
bedre ivaretakelse
en dagens reguleringsplaner
legger opp til har samfunnet
råd til ved en
så stor, permanent
og langsiktig
utbygging.
Eksisterende
bane fra Venjar til Eidsvoll har
fungert
tilfredsstillende
og vil fungere relativt
bra med de tiltak planen beskriver.
Derimot
er
Eidsvoll viltnemnd
mer bekymret
for Eidsvoll til Langseth.
Vi vil derfor ha med mere detaljer
i reguleringsplanen.
Eidsvoll Viltnemnd
vil ha følende
tillegg
inn i reguleringsplanen
UEH -10-A-55302
(Eidsvoll-Langseth)
før denne vedtas:
(Viser til UEH-00-A-55415-vitrapporten,
spesielt
tabell
1. side 15)
Passasje
muligheten
for vilt ved Doknes
åpenhetsindeks.
Det må lages skråninger
så vilt kommer
kan gå på mot nærmeste
Alle passasjemulighetene,
størrelse.
Alle viltpassasjer

Eidsvoll Viltnemnd
reguleringsplanen,
naturmiljø.

må tilfredsstille
opp av elva

for allmenn

for

og en bankett

passasjemulighet.
også de små må tilrettelegges

må stenges/begrenses

kravene

for vilt
tilrettelagt

som

de

av mindre
ferdsel.

har ingen konkrete
forslag på hvor dette skal legges til i
men ser det naturlig
at dette legges til under avbøtende
tiltak

for

Med hilsen
Eidsvoll viltnemnd

Ole Randin

Klokkerengen
leder

Tor Fodstad
sekretær

Dokumentet

er elektromsk

godkjent.
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Uttalelse til offentlig ettersyn - forslag til reguleringsplan for nytt
dobbeltspor på Dovrebanen, Eidsvoll-Langset i Eidsvoll kommune
Leiv Erikssons vei 39
Postboks 3021 Lade
N -7441 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 6. april 2016.

TELEFON + 47 73 90 40 50

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i
plansammenheng.

E- POST mail@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Uttalelse fra DMF
DMF kan ikke se at planen berører registrerte forekomster av mineralressurser av
regional eller nasjonal verdi eller masseuttak i drift. DMF har dermed ingen merknader
til forslag til reguleringsplan for nytt dobbeltspor på Dovrebanen, Eidsvoll-Langset i
Eidsvoll kommune.

Vennlig hilsen

Randi Skirstad Grini

Ine Cecilie Mork Olsen

direktør

seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
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Eidsvoll kommune - Reguleringsplan - Dobbeltspor Inter City Dovrebanen - Eidsvoll-Langset
- Foreløpig uttalelse til offentlig ettersyn
Det vises til kommunens oversendelse datert 06.04.16 av reguleringsplan til offentlig ettersyn i
henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.
Tiltaket omfatter ca. 8.5 km nytt dobbeltspot på Dovrebanen fra Eidsvoll stasjon til Langset ved
Minnesund. Herunder omfatter forslaget en 836 m lang bru over Minnevika og tilpasning
eksisterende Eidsvoll stasjon. Planforslaget omfatter nødvendig omlegging av private veger, med
det er ikke behov for omlegging av offentlige veger. Det planlegges støytiltak og omfattende
vilttiltak med viltgjerder og flere faunapassasjer over/under nytt dobbeltspor. Fra Eidsvoll stasjon
til Minnesund blir det tilrettelagt for turveg, som over en lengre strekning også er driftsveg for
jernbanen. Nedlagt jernbane brukes dels til tur-/driftsveg og delt til oppfylling for dyrking.
Etterbruk av eksisterende jernbanebru på Minnesund inngår ikke i planforslaget og vil bli avklart i
egen prosess.
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet og som
fagmyndighet for kulturminnevern.
Fylkesrådmannen har oversendt planen til Riksantikvaren for dispensasjonsbehandling etter
kulturminneloven § 8, 4. ledd. Behandlingsfristen er 1. juli 2016. I påvente av
Riksantikvarens behandlingen vil fylkesrådmannens uttalelse i saken ikke være endelig.
Fylkesrådmannen viser til uttalelse datert 04.05.15 til varsel om igangsatt reguleringsarbeid for
området, og har følgende merknader til planforslaget:
Gang- og sykkelveg
I planforslaget skriver JBV i avsnitt 3.1 Tekniske krav og forutsetninger om driftsveg og turveg at:
«Jernbaneverket har behov for kjørbar tilgang til banen for å betjene installasjonene. På
strekningen fra Eidsvoll stasjon til Minnesund er det i dag ingen offentlige eller private
vegatkomster som kan dekke dette behovet. Det er derfor behov for driftsveg langs det nye
dobbeltsporet. Vegn vil få grusdekke og driftes av Jernbaneverket etter behov. Når dobbeltsporet er
etablert, kan denne vegen være allment tilgjengelig, med gjerde mot jernbanen.»

Postadresse
Postboks 1200 sentrum
0107 OSLO
E-post
post@afk.no

Besøksadresse
Schweigaardsgt 4, 0185 Oslo

Telefon
(+47) 22055000

Org. nr - juridisk
NO 958381492 MVA

Fakturaadresse
Pb 1160 Sentrum, 0107 Oslo

Telefaks
(+47) 22055055

Org. nr - bedrift
NO 874587222

Fylkesrådmannen ser at denne strekningen kan erstatte behovet for gang- og sykkelveger langs
både fv. 181/501 (på vestsiden av Vorma) mellom Botshaug (i sør) og Minnesund (i nord) og fv.
177 (på østsiden av Vorma) mellom Skovseth (i sør) og Langseth (i nord).
Fylkesrådmannen vurderer det som usannsynlig at angitte strekninger kommer til å prioriteres i
utbyggingen av gang- og sykkelvegnett i Eidsvoll kommune. Derfor er (muligheten for) en
asfaltering av ovenfor beskrevne turveg viktig. For å holde kostnadene så lave som mulig er det da
viktig å kunne gjennomføre asfalteringstiltak innenfor anleggsperioden av dobbeltsporutbyggingen.
Fylkesrådmannen anbefaler at Eidsvoll kommune å få muligheten for dette nedfelt i
reguleringsplanens rekkefølgebestemmelser. Dette er i tråd med både de generelle føringene i
Nasjonal sykkelstrategi og målet i regional areal- og transportplan for Oslo og Akershus om å ta
fremtidig vekst i persontransporten med gange, sykkel og kollektivtransport.
For andre forhold som gjelder fylkesveg, viser fylkesrådmannen til uttalelse fra Statens vegvesen
Region øst.
Automatisk fredete kulturminner
Planforslaget kommer i konflikt med bevaring av automatisk fredete kulturminner ID156940,
ID156942-44 og ID156951, ID156985, ID215624, ID215628, ID215644 og ID215740.
Fylkesrådmannen har derfor oversendt planen til Riksantikvaren for dispensasjonsbehandling etter
kulturminneloven § 8, 4 ledd. Riksantikvarens uttalelse til planforslaget vil inngå i
fylkesrådmannens endelig uttalelse i saken.
Nyere tids kulturminner
Fylkesrådmannen viser til vår uttalelse til varsel av 04.05.2015. Sammen med de to fredete
veibruene har jernbanebrua på Minnesund verdi i nasjonal sammenheng. For å få til en helhetlig
plan hvor den gamle jernbanebrua bevares og tas i bruk burde brua ideelt sett ha vært inkludert i
reguleringsplanen og jernbaneverkets holdning til bevaring av brua burde vært avklart i forkant av
at reguleringsplanen godkjennes.
I regionalt planforum 10. mai opplyste representanter for Jernbaneverket at det skal legges fram en
sak for ledergruppa i jernbaneverket vedrørende jernbanebrua og dens status i landsverneplanen for
jernbaneverket. Dette vedtaket vil imidlertid ikke være klart i forkant av at reguleringsplanen skal
godkjennes. Fylkesrådmannen forutsetter at jernbaneverkets vedtak vedrørende jernbanebrua
oversendes fylkeskommunen så fort dette foreligger og at det jobbes for en løsning for bevaring og
bruk av brua. Vi er av den oppfatning at forslaget ovenfor om å ta i bruk brua som gang- og
sykkelveg kan være en god løsning og deltar gjerne i en videre dialog rundt hvordan brua for
eksempel kan oppgraderes med nytt dekke for videre bruk.
Jernbaneverket er i dag eier av jernbanebrua. Da brua og brumiljøet den er en del av har verdi i
nasjonal sammenheng er fylkesrådmannen av den oppfatning at jernbaneverket bør stå som eier
også i framtiden og ha ansvaret for det «grove» vedlikeholdet av selve brukonstruksjonen.
Minnesund stasjon ble opprettet som Minne stasjon i 1880 da Hedmarksbanen mellom Eidsvoll og
Hamar ble fullført. I 1919 fikk den navnet Minnesund. Stasjonen er tegnet av arkitekt Balthazar
Lange. Stasjonen har bevaringsverdi og vil være et viktig historiefortellende element ved den
nedlagte jernbanetraseen. Vi registrerer at stasjonen nå ligger innenfor LNF-område (LF3) hvor det
ikke tillates nye terreng- eller byggetiltak. Vi anbefaler at det utdypes ytterligere at stasjonen har
bevaringsverdi og skal bevares, ved hensynssone og/eller bestemmelser.
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Masseforvaltning
Det brukes mange begreper om uttak av byggeråstoff og håndtering av overskuddsmasser. Dette
fører til ulik forståelse for og tilnærming til massforvaltning hos statlige, regionale og lokale
myndigheter, samt hos konsulenter og entreprenører. Det fører igjen til upresise planer, dokumenter
og avtaler. Det er derfor viktig å ha en felles begrepsbruk om masseforvaltning. I regional plan for
masseforvaltning for Akershus er det gjort et arbeid med å definere ulike begreper, og det er viktig
at dette følges opp i aktuelle planer. Et annet moment som vektlegges i den regionale planen, er
gjenbruk av overskuddsmasser, og at disse brukes til samfunnsnyttige formål.
Planen skal vedtas til høsten, og det kan skje endringer på grunnlag av høringsuttalelsene. Men
fylkesrådmannen velger likevel å bruke høringsdokumentet som utgangspunkt for denne delen av
uttalelsen.
I regional plan for masseforvaltning brukes deponier kun om avfallsdeponier som krever
godkjenning av Fylkesmannen i tråd med avfallsforskriften. Det er også viktig at den
samfunnsmessige nytteverdien ved overskuddsmassene blir synliggjort i
reguleringsbestemmelsene.
På denne bakgrunn, foreslås det å gjøre følgende endringer i punkt 3.2.8 Massehåndtering:
1.avsnitt, 3.setning: Overskuddsmassene foreslås brukt til samfunnsnyttige formål innenfor
anleggsområdet nærmest mulig uttaksområdet, primært dyrking eller støyskjerming. Disse
formålene er dimensjonert ut fra beregnet masseoverskudd (..)
4.avsnitt, 2.setning: Massene brukes til å lage voll mellom driftsveg og eksisterende spor og nytt
spor sør for Julsruddalsevja. Dette skjermer Volltråkk og gir variasjon i landskapsbildet.
5.avsnitt, 2.setning: Overskuddsmassene herfra benyttes til å lage en sammenhengende støyvoll (..)
Vannforvaltning
Uttalelsen er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som prosessmyndighet etter vannforskriften.
EUs rammedirektiv for vann setter strenge krav til forvaltning av vannforekomster gjennom
vannforskriften §§ 1, 4 og 12, for å sikre god økologisk og kjemisk vannkvalitet i overflatevann.
Planområdet ligger innenfor vannområdet Hurdalsvasdraget/Vorma i Vannforekomst 002-2648-R
Vorma. Vannforekomsten er i risiko for ikke å nå vannkvalitetsmålene innen 2021 grunnet fysisk
endring av elveløp.
Fylkesrådmannen forutsetter at tiltaket gjennomføres på en slik måte at det ikke forringer tilstanden
ytterligere.
Viltforvaltning
Uttalelsen er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som forvalter av høstbart vilt. I
miljøoppfølgingsplanen er det beskrevet at elg og annet hjortevilt krysser Vorma og jernbanen på
strekningen mellom Eidsvoll stasjon og Langset. Det skal derfor etableres tosidig viltgjerde langs
jernbanen fram til ny jernbanebru ved Minnesund. Det legges samtidig til rette for viltpassasjer
langs traseen.
For at viltpassasjene skal benyttes av vilt må de utformes på en måte som ikke skremmer dyra.
Underganger må være brede og lyse. For øvrig støtter fylkesrådmannen opp om fylkesmannens
uttalelse av 25.05.16.
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Friluftsliv
Både kulturhistorisk sti og Pilegrimsleden, som krysser dagens jernbanetrasé, og den fremtidige,
skal tas vare på. Langs den eksisterende banen er det ingen tilrettelegging for friluftsliv, utover de
turrutene som er nevnt over. Det er heller ikke spesielt attraktivt å ferdes langs jernbanen.
Driftsveier som anlegges i tilknytning til den nye jernbanen skal delvis kunne benyttes som turveier
når byggeperioden er over, noe som betyr at det vil bli flere aktivitetsmuligheter i området av
utvidet jernbane. Fylkesrådmannen ser på dette som svært positivt.

Med vennlig hilsen

Benedicte Søgnen Bendiksen
rådgiver plan

Bjarne Gaut
rådgiver arkeologi

Dokumentet er elektronisk godkjent.
Kopi til:
Eidsvoll kommune
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Statens vegvesen Region øst
Saksbehandlere:
Planfaglige vurderinger:
Automatisk fredete kulturminner:
Nyere tids kulturminner:
Samferdsel:
Masseforvaltning:
Vann- og vilt:
Friluftsliv:

benedicte.sognen.bendiksen@afk.no, 22 05 56 22
bjarne.gaut@afk.no, 22 05 56 20
hanne.libak@afk.no, 22 05 56 28
claudio.deugenio@afk.no, 22 05 56 81
solveig.viste@afk.no, 22 05 55 22
anja.celine.winger@afk.no, 22 05 56 45
axel.pettersen@afk.no, 22 05 57 46
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From:
Sent:
To:
Subject:

J P <jp0672@yahoo.com>
27. mai 2016 15:57
Postmottak Jernbaneverket
Saksnummer 201500832 Eidsvoll-Langset - Merknader til Reguleringsplan

2015mai27-kl15:57
Fra: Jarle Pettersen, Kirkeveien 57, 0368 OSLO (Eier av eiendommene 215/13 og 215/14 på
Dytterud/Minnesund)

Ref Saksnummer 201500832 og infomøte på Minnesund Kro 28. April 2016.

Viser til tidligere merknader/kommentarer til regulerings planarbeidet gjort i 2012/13 og 2014/2015 med
spesiell vektlegging på den vesentlig endrede adgang til fritidsområdene langs Vorma ved Dytterudevja.
Det er opplyst i forslag til reguleringsplan (2016), at jernbane-undergangen ved Dytterud skal fjernes.
Ellers, så stiller jeg meg undrende til hvorfor mine eiendommer skal løses inn til fremtidig
jordbruksmark. Det står i forslaget til 2016-Reguleringsplan ( side 52 - "...Netto tilvekst av dyrka mark
kan da bli inntil 200 daa, som er vesentlig mer enn det permanente beslaget av dyrka mark" ) at
jordbruksmark som forbrukes, ved legging av ny jernbane-trase vil OVERKOMPENSERES ved tilbakeføring
andre steder. Hvorfor skal da mine eiendommer (ca 2 daa) løses inn til jordbruksmark ?

Mvh
Jarle Pettersen

Minnesund 27.05.16
Til:
Jernbaneverket
Postboks 217, Sentrum
0103 Oslo
Våre kontakter:
Dag Skuland
Hans Ivar Hoel
Deres referanser:
Venjar Sørli
Anne Braaten
Saksnummer 201500832 – Planprogram Eidsvoll – Langset
Merknader til forslaget til reguleringsplan Venjar-Eidsvoll stasjon-Langset fra Gårdene på
Dorr 186.1 og 186.4.
Gårdene 186.1 og 186.4 har felles interesser når det gjelder stranda og elva på østsiden av
Vorma under og nedenfor gamle jernbanebru på Minnesund. Vi har derfor valgt å sende
felles merknader til reguleringsplanen gjeldende bygging av ny jernbanebru på Minnesund
over Vorma.
1. Ingen fylling. Hverken ut på stranda på land eller ut i elva.
2. Fri ankomst til båtutsetningsplass og brygger. Stranda blir brukt av oss for
utgangspunkt for fiske, utsetting av båter, båtplass, bading og henting av sand/grus. I
tillegg bruker lokalbefolkningen stranda for båtutsetning, bading og fritidsliv.
Båtforeningen leier plass slik at båtfolk fra Eidsvoll kan raste der.
Brygga blir brukt til utleie av båtplasser.
3. Fiskegrunner nedenfor den gamle jernbanebrua må ivaretas. Gårdene har garn og
fiskerett. Lokalbefolkningen bruker også disse fiskestedene.
4. Området er gyteplass for flere fiskesorter. Disse gyteplassene må ivaretas.
5. Gårdene Dorr 186.1 og Ovri tar vann for vanningen fra Vorma. Tilgangen til vann må
sikres både i anleggsperioden og etter.
6. Det vil bli dyrket bl.a jordbær. Det er da krav til kvaliteten på vannet. Mattilsynet tester
vannet. Kvaliteten til vanningsvannet må sikres også i anleggsperioden.
7. Tilgang til pumpehuset for vanningen må sikres også i anleggsperioden
8. Den gamle adkomstveien til stranda som går mellom renseanlegget og resten av
gamle veien må opprettholdes. Gårdene har veirett på veien.
9. Alt må settes tilbake til opprinnelig stand etter anleggsperioden
10. Det er et krav at grensene mellom eiendommene og jernbaneverkets eiendom blir
målt opp og fastsatt.
11. Finmasser må ikke slippes ut i elva.
12. Transport via eiendommene må unngås. Hvis dette må skje må det gjøres klare
avtaler.
13. Gårdene må sikres/vernes mot støy også under anleggsperioden.
Vi ønsker å få en bekreftelse på at dette brevet er mottatt. Vi ønsker også at vi blir holdt godt
informert under den videre planleggingen. Vi stiller gjerne opp på møter for å hjelpe til å finne
løsninger slik at punktene overfor blir løst og arbeidet for å bygge broa går på en effektiv og
grei måte.
Mvh
Dag Skuland og Hans Ivar Hoel

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR

Eidsvoll, 27.05.2016

Sendes bare pr. e-post til postmottak@jbv.no

SAKSNUMMER 201500832 PLANFORSLAG FOR EIDSVOLL STASJON - LANGSET
BEMERKNINGER TIL REGULERINGSPLAN
Jernbaneverket har foreløpig ikke avholdt det lovede møtet med undertegnede grunneiere. Vi har derfor ikke fått
detaljinformasjon knyttet til konsekvenser for våre eiendommer og grunneierinteresser.
Vi forbeholder oss retten til å komme med ytterligere kommentarer til planen når flere detaljer gjøres kjent for
oss.

1.0 BRUKSRETT TIL UNDERGANGER OG DRIFTSVEI
Grunneiere har tinglyst bruksrett til underganger for adkomst til Vorma. I gjeldende reguleringsplan er det
fastslått at grunneiere har bruksrett med traktor i de kjørbare kulvertene. Vi forutsetter at denne rettigheten
medtas i bestemmelsene som tidligere, og med samme ordlyd som i gjeldende reguleringsplan.
På grunn av nevnte rettigheter til traktoradkomst, er det nødvendig med avkjørsler fra respektive eiendommer til
driftsveien. Dette må synliggjøres i planen, på kart og i bestemmelsene.
Det er en forutsetning at eiendommenes gamle strandretter er i behold. Denne omfatter rett til kjøring og opplag
av tømmer på stranda. Det er viktig at det nye anlegget ikke sperrer for mulige tømmerleveranser fra
eiendommene, selv om det er et sporadisk behov og lavt volum. Driftsveien må derfor kunne benyttes til dette
formålet. Bruken må medtas i reguleringsplanens kart og bestemmelser.

2.0 BRYGGER, BÅTFESTER, FISKE mm
Grunneiere har tinglyste rettigheter til brygger, båtfester, fiske og jordbruksformål. Forslaget til reguleringsplan
omhandler ikke disse forholdene i detalj.
Vi ber om at det klargjøres i planen at brygger og båtfester kan etableres.
Vi er positive til hyller i steinfyllingene som gjør fyllingsfrontene gangbare for mennesker og dyr. Disse må
etableres på hele strekningene, ikke bare i noen begrensede områder. Slik kan hele strandsonen bli tilgjengelig
og de tinglyste rettighetene, når det gjelder fiske og båtfester, får et reelt innhold.
En gammel brygge ved Kommisrud, som har vært benyttet kontinuerlig siden teglverkets etablering i 1890årene, er gått tapt som følge av anlegget. Denne må erstattes eller kompenseres for. Vi foreslår at dette gjøres
ved at det etableres nye båtfester i tilknytning til undergangen på stedet, til felles benyttelse for grunneiere. Det
bør også etableres en enkel molo på stedet for å kompensere for vanskeligere strømforhold på grunn av
jernbaneanlegget. Molo kan kombineres med etablering av buner som uansett skal utføres, og vil kunne skape
et «mikromiljø» for planter og dyr.
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3.0 MASSEDEPONI BAADSHAUG
Det er vist massedeponi på Baadshaug som skal opparbeides til dyrkbar mark. Vi ber om at endelig arealbruk
(fulldyrket jord) vises på planen. Planen mangler tidsfrist for deponering og oppdyrking. Arbeidene forutsettes
avsluttet før nytt dobbeltspor tas i bruk. Det forutsettes løpende kontakt mellom Jernbaneverket og grunneier
når det gjelder detaljer for opparbeidelse av dyrkbart areale, rettigheter etc.

4.0 SKREDUTSATTE OMRÅDER.
I skrenten langs jernbanen, i overgangen mot dyrket mark, er det arealer som til stadighet er utsatt for
overflateskred og som representerer en fare for banen.
Vi ber om at det tydeliggjøres i bestemmelser og på plan kart at Jernbaneverket har ansvar for eventuelle tiltak
mot skred, ettersyn og nødvending vedlikehold av arealer. Dette må også gjelde arealer som ligger utenfor
Jernbaneverkets grunn hvis de vedrører banens sikkerhet.

5.0 GRUNNERVERV
Grunnerverv må begrenses til et minimum.
Vi ønsker oss løsninger hvor jernbaneverket gis tilgang til områder for vedlikehold av grøfter, kummer og
skjæringer, men at grunneierne beholder eiendommen og bruksretten.

6.0 LANDBRUKSFORHOLD
Grunneiere har rett til å ta vann fra Vorma, og det er avtalefestet at Jernbaneverket skal etablere kulverter under
banen til dette formålet. Kulvertene må legges på egnede steder hvor det er tilgjengelighet med pumpeutstyr
eller plassering av pumpehus. Vanningskulverter, beliggenhet og formål, må vises i planen.
Gjerder og porter er ikke vist i detalj. Vi ønsker å komme i dialog med Jernbaneverket om plasseringer og
detaljløsning.

7.0 STØYSKJERMING
Støyskjerming på elvesiden er for dårlig ivaretatt på hele strekningen. Vi ber om at Jernbaneverket pålegges å
etablere støyskjerming, både av hensyn til fugle- og dyrelivet på Vorma og av hensyn til friluftsliv, båtferdsel og
rekreasjon.

8.0 VILTKRYSNING:
Det vises til notat vedlagt til planforslaget om ”Vilttiltak Venjar – Langset”. Vi legger merke til at notatet i liten
grad beskriver omfanget av vilttrekk over Vorma, og at nødvendigheten av tiltak er undervurdert. Etter vår
vurdering bør håndtering av viltkrysning tas opp til ny vurdering, særlig med tanke på ravinen ved Kommisrud
syd og ravinen i tilknytning til Doknesevja, som begge er store ravinesystemer og viktige korridorer for hjortedyr
i området.
Det er åpenbart at krysningsmuligheter for vilt er dårlig ivaretatt i planen, dette gjelder spesielt strekningen
Eidsvoll stasjon – Julsruddalsevja (jfr. over) hvor det i praksis blir helt sperret for større vilt. Mangelen på
krysningspunkter vil for eksempel kunne lede dyr mot bebyggelsen ved Eidsvoll tinghus via driftsveien på
elvesiden.
Vi ber om at det etableres én eller flere viltunderganger på strekningen Eidsvoll st. - Julsruddalen og foreslår at
det kan gjøres ved at allerede planlagte underganger ved Kommisrud, Doknesevja eller Botshaugtangen gjøres
store nok til viltkrysning.
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From:
Sent:
To:
Subject:

nimrooz@outlook.com
28. mai 2016 00:25
Postmottak Jernbaneverket
Saksnummer 201500832 Planforslag for Eidsvoll stasjon – Langset

Saksnummer 201500832 Planforslag for Eidsvoll stasjon – Langset
Heisann, under kommer mine punkter til deres prosjekt.
*Ser det fremkommer av støyutredning vilken støy som antas være i 2050, men ingenting om
støy under bygging.
-i og med at denne vil være rett utenfor stuevinduet mitt så antar jeg at jeg og min datter kommer
til å bli rimelig tikktokk i hodet av denne støyen og pælingen.
Hvilket vil resultere i at vi ikke vil fungere som normale mennesker på noen år.
Forventer gode tekniske løsninger for utarbeidelse av dette på huset, uten at det ødelegger verken
utsikt/lignende.
*geoteknisk, ang. min eiendom, forventer at dere monterer seismiske sensorer på grunnmur da
huset er ved stranden.
*vannstand, forventer at dere har løsningen på å ikke forhøye vann-nivået, selv ved utfylling av
Vorma.
*Naturlig fauna, dere skriver noe lett angående dette, desverre så er det faktisk slik at det et mye
svaner, ender, osv liggende her inne ved stranden hele vinteren igjennom. Dette bør
hensyntaes,såvidt jeg husker er dette Norges eneste isfrie ferskvann (langset) og derfor fredet pga
rødlistede arter som desverre ikke har mulighet for å overvintre andre steder.
*strand området ved brobygging, at dette ikke ødelegges.
*planlagt stor tungtraffik langs skolevei uten gangfelt.
-føler at dere burde se nærmere på dette, da lastebiler som har deponert stein der allerede har
skapt en del farlige situasjoner i den perioden det ble deponert der.
*estetisk ang broen, at det legges vekt på at denne passer inn i miljøet, og samtidig er høy nok til
å ikke være sjenerende.
*Føler også at jeg personlig er blitt veldig tilsidesatt i dette, da naboen (skuland) eier en tynn
stripe jord foran eiendommen min, og dere da mener at jeg ikke er berørt.
Selv om huset/stuevinduet mitt er nede ved vannet og nærmest av alle berørte parter ved planlagt
bro.
Håper med dette punktet at jeg blir satt høyere opp på prioriteringslisten deres.

Mvh Stian Kolle Christiansen
Østsidavegen 882.
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Saksnummer 201500832
Planforslag for Eidsvoll stasjon – Langset
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Vi visertil Jernbaneverketsplanprogramfor strekningenVenjar- Eidsvollstasjon- Kommersrud–
Kråkvål-Minnesund/Langset.
Innholdsfortegnelse:
INNLEDENDE
BETRAKTNINGER
1. Områdetsbetydning
2. Planerog konsekvenser
3. Andregenerellebetraktninger
HOVEDDEL
4. Bruaover Minnevikaog densinnvirkningpå restenav prosjektet.
5. Forstyrelserav fuglelivetlangsVorma
6. Friluftslivog økt støy over Vorma
7. Inngrepenepå Kråkvålhalvøya
8. Fylkesmannen,
miljøvernog vern eller ikke vern av raviner
9. Hensynettil viltet

Foto: ØysteinSøbye

INNLEDENDE
BETRAKTNINGER
1. Områdetsbetydning
Områdeti segselver unikt med sitt brede elvelandskap,skogkleddebredder og sine evjer samt dyre
-og fugleliv. Vormaog områdenerundt Dorr bro ved Minnesundhar et rikt biologiskmangfold.
Utløpet av Mjøsaer et områdesom alltid har åpent vannog er isfritt hele året.
Dette gjør at området er svært verdifullt for vilt og har ogsåinntil nå vært et stabilt og viktig
overvintringsområdefor våtmarkfuglsom svanerog ender. I tillegg har dette området en viktig
funksjonsom rasteområdefor vannfuglpå tidlig vårtrekk.
Bevaringav området er viktig. Områdeter fredet ved kongeligresolusjonav 3. mai 1935.Vi mener at
områdetsverdi bådeut fra dennefredningsbestemmel
sen,og av generelthensyntil natur og miljø,
burde vært imøtekommetpå en langt bedre måte. Konsekvensenefor området ved Jernbaneverkets
valgte trase og de planer som er utarbeidet på grunnlagav denne,er store og dramatiske.
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2. Planerog konsekvenser
Vi visertil Jernbaneverketsplanprogramfor strekningenVenjar- Eidsvollstasjon- Kommersrud–
Kråkvål-Minnesund/Langset.StrekningenVenjar- Eidsvollinkludert vendesporetvirker fornuftig.
Derfra og videre nordoverhar planenderimot store ulemper i form av enormt store inngrepbådei
elvelandskapetog kulturlandskapet.Det går en konsekvenslinjefra nord til sør:
Førsten gigantiskbru på 840 meter tvers over Minnevikagjennomet av Østlandetsviktigste
fuglefredningsområder,med viktige mudderbankerog beiteområder.Dernestenorme inngrepi
kultur - og jordbruksområderpå Kråkvålhalvøyasom går over i gigantiskesteinfyllingerinntil 60
meter ut i Vormanoe lenger syd.Landskapetvil bli endret totalt som følgeav omfattende
anleggsvirksomhetog massivefyllinger.Det er stor fare for at uerstatteligenaturkvalitetervil bli
ødelagt.Det ene følger av det andre,og alt hengersammenmed trasevalget.

3. Andre generellebetraktninger
Hensiktenmed utbygningener å knytte utbygningennord for Minnesundsammenmed
utbygningsstrekningen
fra syd.Vi mener at det kunne vært gjort uten å gå tvers i gjennom
fuglefredningsområdeti Minnevika,uten enorme inngrep i jordbruksområdenepå Kråkvålhalvøya
og
uten enorme steinfyllingerut i elva slik Jernbanev
erketsplan leggeropp til.
Vi mener ellers fortsatt at Jernbaneverketstraseplaner vil:
- skadesårbar natur i strandsonen,
- gå utover viktige våtmarksområder.
- gå ut over viktige leveområderfor dyr og fugler
- ramme rødlistede arter
- ramme artsrikdommeni området
- ødeleggegod og viktig matjord
- føre til økt støy
- føre til at viktige områder for fremtidens friluf tsliv og rekreasjongår tapt eller blir
kvalitetsmessigredusert.
- Representerefare for erosjon og true folk og deres eiendommerlenger ned langsVorma
Disseinngrepeneog ødeleggelseneav natur, landskap og miljø mener vi er unødvendige.
Jernbaneverkethar gjort en grundigdokumentasjonsjobbnår det gjelder de planenesom nå
foreligger.Likeveler og blir planenemangelfullei forhold til å belysedet alternativet som med stor
sannsynlighetville kunneha vært bedre for natur og miljø, landskap,fuglelivog hensynstakentil
rødlistedearter. Det det nå kommer an på er kvaliteten og gradenav gjennomføringenav avbøtende
tiltak. Restenav vår uttalelsevil derfor dreie seg primært om å begrensede negativekonsekvensene
av utbygningenut fra Jernbaneverketsplanprogramog foreliggendeunderlagsdokumentersamt
noen tanker om avbøtendetiltak.
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HOVEDDEL
4. Brua over Minnevika og densinnvirkning på resten av utbygningen
Bruatvers over Minnevikaer planlagti en lengdepå 840 meter. Bruavil komme til å dele Minnevika
og det flotte landskapeti to. I tillegg vil brua kunne medføreendringav strømforhold,erosjonog
endredelivsvilkårfor fugler, dyr og planter. Planene vil ramme både rødlistedeplanter og truede
fuglearter i et unikt område.
JBVskriveri Miljøoppfølgingsplanen:
« Terrenginngrepene
for brua blir minimale.Rundtnordre landkarog området ved Dorr / Langsetblir
det imidlertid endringerav terrenget for å innpasse ny bane.Her bearbeidesterrenget for å gi en god
tilpasningmellom landkarenefor de 4 ulike brueneog gi stedet en enhetligform.»

Foto : Jernbaneverket
VÅRKOMMENTAR:
De «minimale»inngrepenei landskapetinnebefatter ogsåde 700 meter lange,85 meter brede og 15
– 18 meter dype skjæringenegjennomjordbruksområdene på Kråkvålhalvøya.
Dissekommer som en
følge av behovet for en tilpasningav landskapeti forbindelsemed bygningenav brua over
Minnevika.Dessutenmedførerde enorme masseforflytninger og gjenfyllingav raviner.For å forflytte
massene,trengsdet ogsåen rekke anleggsveiersom vil bli bygd inn i området. Sliksett blir det ikke
riktig å si at det blir minimaleinngrepi landskapet - konsekvensenekommer til å bli enorme.
Dessutenvil brua i all fremtid kommetil å bli stående som et visuelt skille tvers over Minnevika.
Noen optimal tilpasningtil landskapeter det egentlig ikke særligsnakkom.
Litt lengerut i dokumentetskriverJernbaneverket:
«Brumiljøetmed Mjøsmuseetsavdelingpå Minne blir påvirket visueltmed en ny brukonstruksjon
framfor museumsområdet.Dennye brukonstruksjonengriper visueltinn i brumiljøet ved Minnesund.
Støyvil ogsåkunnepåvirkede nasjonalekulturminnene ved sundstedet. «
Den nye brukonstruksjonenvil gripe visuelt inn i brumiljøet på Minnesundog landskapetfor øvrig.
Støyvil kunnesette sitt preg på området. Det er liten tvil om at beggedeler vil bli dominerendei
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opplevelsenav Minnesundi fremtiden. Dessutener området der brueneskalkryssepreget av svært
vanskeligegrunnforhold.Fastfjell er ikke funnet.
Uansettløsesproblemet med manglendefundamentering i fast fjell nå med en løsningsom
innebæreren type svevepelefundamentersom skalsette segi grunnen.Dissemå hver for segog
sammenkommetil å utgjøre en enorm tyngdepåvirkning på grunnende vil hvile på.
Ved en nærstudieav bildet ovenfor ser vi at brua vil få 24 forankringspunktermed gigantiske
fundamenter. I tillegg kommer ogsåtyngdenav selve brua. Bruavil få en høydepå 16 meter over
normal vannstand.Vil de vedtatte løsningermed disse enorme pælenemed derestyngde og omfang
kunnegi uforutsette påvirkningav området rundt ved mulige endringerav poretrykk, strømforhold,
avrenningskapasitetfra Mjøsa,erosjonog kanskjeogsåområdestabilitethelt ned mot Lynnes.
Hvordanplasseringenav brua vil komme til å virke inn på økonomieni prosjektetvites ikke, men det
er grunn til å anta at en kortere krysningville kunne ha vært billigere,tryggereog sannsynligvisogså
mer ukomplisert.HeleVormaprosjektetfra Langsetned til Venjarvil komme på 5 – 6 mrd.
Hvor stor del av dennesummensom er relatert til broprosjekteter, så vidt vi kan se, ikke oppgitt.
Jernbaneverketskriverselvi KDPenfra 2007:“ Jernbanebruaover Vorma(…)vil påvirke
vanngjennomstrømming
og erosjoni området (…).I ti llegg er det en betydeligutfordring å utforme
brua på en måte som tar hensyntil det landskapetog kulturmiljøet den kommeri.”
Det skrivesogsåat det er nødvendigmed detaljerte geotekniskeog hydrauliskeundersøkelserfor å
forebyggeulemper i dette området. Disseer så vidt vi har forstått ennåikke helt avsluttet.
Grunnforhold,preget av sandog leire, er ikke uproblematiske.Dette vil sannsynligvisby på store
utfordringer bådetekniskog sikkerhetsmessig.
Erfaring viser hva som kan skje når ustabile
grunnforholdmed grusog leire utsettes for større anleggsarbeider.
Vi mener fortsatt det er grunn til å spørrehva som kan skje nedoverelva over tid grunnet de store
anleggsarbeidene
– endringav poretrykk i berørte masser,erosjon,skredfarefor eksempeli Lynesområdet.
Hvilkeringvirkningervil bruprosjektetha nedoverelva?Er det godt nok kartlagt?
Sålengeundersøkelserfortsatt pågårer de vel heller ikke godt nok dokumenterte?

Bildet viseren del av nåværendebrokonstruksjonved Minnesund
5

Vi er bekymret for at Jernbaneverketvil møte store – og kanskjeunødvendige– utfordringer og
vedvarendevedlikeholdsproblemer.Beggedeler i til felle med sannsynligstore økonomiske
ringvirkningerog negativpåvirkningpå pendlerhverdagen. Det naturligeog mest fornuftige ville
etter vår meningha vært å avventeresultateneav grunnboringenefør man tok en endelig
bestemmelseom traseensog broensendeligebeliggenhet. Uansettvedtatt korridor eller ikke.

5. Forstyrrelserav fuglelivet langsVorma
JBVskriveri Miljøoppfølgingsplanen:« Planområdetomfatter heleeller deler av 11 viktige
naturtypelokalitetersom i størreeller mindre grad vil bli berørt av utbygningen,samtligemed stor
verdi.»
Fuglefredningsområdet
i Vormaer ett av dem. Enviktig del av dette området er mudderbankersom
tjener som beiteområderfor våtmarksfugl.Videreut fylling og utbyggingvil gi store og betydelige
inngrepi disse.
JBVskrivervidere:
«Mudderbankeneer et resultat av sedimenteringav organiskog minerogentmateriale i områder
med mindre strøm.Dette er igjen grunnlagetfor plante- og dyrelivet,spesielt«pusleplanter»og
virvelløsedyr, som igjen er viktig næringsgrunnlagfor vann-og våtmarksfugl.
Betydeligearealerav slikemudderbankervil bli nedbygdsom følge av tiltaket » - « Utfyllinger i
Vormasmudderbankerog gruntvannsområderpå Vormasvestside,spesieltved utløpet av
Julsruddalsevja,
er spesieltnegativt.
Tiltaket omfatter utfylling og arealbeslagi fuglefredningsområdeti Vorma,og innebæreren
betydeligforstyrrelseav fuglelivet og reduksjonav viktige arealerfor overvintrendevann-og
våtmarksfugl,samt for fugl på trekk i dette området.»

Foto: ØysteinSøbye
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VÅRKOMMENTAR:
Når beiteområdeneblir berørt er det nødt til å påvirke fuglelivet. JBVsier at de vil reetablere
beiteområdeneog ta vare på frø fra pusleplantene.Det er vel og bra, men det kan visesegå være
uhyre viktig at disseområdeneer reetablert før utbygningenbegynner.For eksempelpå den andre
sidenav elven.Utbyggingsperiodenvil strekkesegover 7 – 8 år. Det er for lengeå vente med
reetableringav beiteområdenetil alt er over.
JBVskriveri Miljøoppfølgingsplanenat et av kvalitetskravenede skalholde segtil er at « Inngrepi
vassdragskal ikke medføreskadepå økosystemenei vassdragene.»
Samtidigskriverde at et annet kvalitetskraver å «Begrenseinngrepenei Vormaav hensyntil
vassdragsnaturenog fuglelivsfredningen»
Viderestår det i Miljøoppfølgingsplanen:
«Vedgjennomføringav tiltaket må det vektleggesat naturområderberøresi minst mulig grad, og at
det spesielttas hensyntil verneverdier,lokaliteter for rødlistedearter og verdisattenaturområder
som naturtypelokaliteterog raviner.Et spesieltti lfelle mht. tiltak er mudderbankenemed tilhørende
plante- og dyreliv i Vorma.»
Det er trist at nettopp disserammesav planer om gigantiskesteinfyllingeropp til 60 meter ut i
Vormaog en gigantbrutvers over Minnevikasom er et av de viktigsteområdenefor fuglene.
Imidlertid har JBVen plan for hvordani alle fall noe av dette kan reetableres.
JBVskriver:«Betydeligearealerav slikemudderbankervil bli nedbygdsom følge av tiltaket, men en
sværtviktig forekomsti Minnevika,på vestsidenav Vorma,vil bli lite påvirket av tiltaket.
Dennelokaliteten har normalt store forekomsterav «pusleplanter»og vil væreen viktig kilde for
reetableringav slikearter på mudderbankernedstrøms i Vorma.
Her vil økologiskkompensasjon(jf. Hårklaum fl 2013) væreet aktuelt tiltak og etableringav buner,
dvs.strømbryteresomsenkerstrømhastigheten,kunstige viker i strandsonen,eller lignendetiltak
som kan gi sedimenteringog nye mudderbankeri grunne partier av Vormamå gjennomføres.Ved
etableringav slikebuner eller lignendetiltak er det viktig å utføre hydrauliskeberegningerfor å
beregnestrømhindrenesinnvirkningpå øvrigestrømforhold og sedimentering/erosjoni elveløpet.»
JBVlover dessutendet følgendei sitt forslagtil planprogramfor Eidsvollkommunestyre:
«det vil bli lagt betydeligvekt på å begrenseulempenefor vassdragetog vassdragsmiljøet
. Dette
gjelder bådeved linjeføring(trasé),utforming av anleggetog anleggsgjennomføring
.»
JBVvet altsåhvordan.De bør derfor, uansett,planleggeog gjennomførereetableringav fuglenes
beiteområderpå egnedeområderfør anleggsarbeidene
settesi gang.
Dette må være Jernbaneverketsansvar
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6. Friluftsliv og økt støy utover Vorma
JBVskriverat friluftslivet langsVormaførst og fremst er knyttet til båtbrukenute på elva samt noe
fritidsfiskeog at «Planforslagetvil ikke føre til vesentligeendringer for aktiviteten på Vorma.»
Samtidigleggesdet til rette for en langsgåendeturveg –Vormtråkksom koblessammenmed
Mjøstråkk». JBVkonkluderermed: «Sammenholdtmed dagenssituasjonvil planforslagetgi vesentlig
bedremuligheterfor aktivitet og friluftsliv langsVorma.»
VÅRKOMMENTAR:
Dette stemmerikke helt. Nærmesthele Vormavil bli sterkt påvirket av støy hver ganget tog
passerer. Støyenkommer dermed inn som et dominerende innslagi landskapsopplevelsen.
Realitetener at kvaliteten synker- i alle fall for den delen av friluftslivet som er knyttet til båtlivet ute
på Vormaog for strandarealenepå østsiden.Alt tyder på at støy vil komme til å bli et dominerende
innslagi landskapsopplevelsen
nedoverVormamed unntak av Kråkvålsområdetder banenleggesi en
opptil 15 meter dyp og 700 meter langskjæringgjennom verdifulle jordbruksområder.
Sydfor Kråkvålvil Vormablir liggendei gul og rød støysone.I Minnevikablir området liggendei gul
sone.Rødsoneer en sonehvor utbyggingskalunngås, og nye anleggikke skalutsette eksisterende
bebyggelsefor så sterk støy.Gul soneer en vurderingssonehvor utbyggingtillates hvis utbygger
gjennomførerstøydempingstiltak.
Her kommer altsåbådeeksisterendebebyggelse,aktiviteter og friluftsliv til å bli sterkt påvirket i
negativretning. Støymedfører helserisikoog helseplagerog øker det generellestressnivåettil alle
som måtte væreså uheldigå måtte oppholdesegi støysonen.Støyrammer bådedyr, fugl og
mennesker.For menneskermedførerdet tap av livskvalitet og rekreasjonsmuligheter,For dyr og
fugler handlerdet om forringelseav leveområder.Bekjempelseav støy er ofte et spørsmålom kroner
og øre. Beboereog hytteeiere på østsidenav sporet har uttalt at de frykter et støyhelvete.De får
trolig rett. Enstøyskjermøst for sporet mot Vormavil kunne bidra til å dempestøyenmed inntil 10
dB. Høydenmå da væreminst 75 cm over skinneoverka
nt. JBVskriverog konkluderer:«Dersom
skjermenskal plasserespå nivå med skinnene,må fyllingen utvidespga krav til avstandfra
kjøreledning,plasstil snølagringmed mer.(…)Kostnaden,driftsmessigeulempersamt økt inngrepi
Vormaved et slikt tiltak vurderesalt i alt til å værebetydeligstørreenn nytten»
VÅRKOMMENTAR:
Dette er ikke i tråd med JBVstidligere utsagnom at «planforslagetskal gi vesentligbedremuligheter
for aktivitet og friluftsliv langsVorma.»
JBVvet hva som må gjøres,men vil altsåblant annet av økonomiskegrunnerikke gjennomføre
nødvendigstøyskjermingmot Vorma.Påspørsmålom hvor store utvidelserav steinfyllingenedet er
snakkom, får vi til svarat dreier det segom ca.1 meter. Når først fyllingeneblir så store som de blir,
mener vi at en meter ekstrabetyr uhyre lite i forhold til hva det er å vinne ved å utføre en god
støyskjermingut mot elva.
I Miljøverndepartementetsvedtakav 24.02.2009står følgendegjengitt i Kommunedelplanens
forord:
«i etterfølgendereguleringsplanerskal det avsettes krav om avbøtendetiltak. (…)Planeneskal
utformesmed vekt på god landskapstilpasning
og støyskjerming.» Vedtaki departementetskalvære
førende.
DessutenskriverJBVi sitt forslagtil planprogramfor Eidsvollkommunestyrei sin konklusjon:
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«det vil bli lagt betydeligvekt på å begrenseulempenefor vassdragetog vassdragsmiljøet.Dette
gjelder bådeved linjeføring(trasé),utforming av anleggetog anleggsgjennomføring.»
Dette løftet blir ikke ivaretatt hvis støyskjermingutelates.Vi håper JBVendrer sitt standpunkt
angåendedette. Det vil ikke væreurimelig med tanke på de store belastningeneområdet ellers vil bli
utsatt for. I ytterste konsekvenser dette et løftebrudd mot alle som setter pris på det som Vormahar
å by på av kvaliteter og opplevelser.

7. Inngrepenepå Kråkvålhalvøya
Kråkvålhalvøyaer en viktig del av bådeelvelandska
pet og kulturlandskapetog er ogsået viktig
jordbruksområde.Her planleggesdet enormt store inngrep.Dobbeltsporeter planlagtgjennom
området i en 15 meter dyp skjæring,700 meter langog 80 – 85 meter bred i topp skrånendenedover
mot jernbanesporenei bunnen.Konsekvensene
av JBVsønskedetrasé er dramatiske.
Inngrepenemedførerat det må fjernesmellom 450.000 til 500.000m3 masse.Dissemå kjøresbort
og deponereset annet sted. Jernbaneverketforeslårher blant annet gjenfyllingav raviner.Samtidig
skaperinngrepeneet voldsomtsår i selvekulturlandskapet.Det er to gårderpå Kråkvålhalvøya.
De to
gårdene,Kråkvålog Bjørknes,vil som følgeav JBVsplaner,få sine jordbruksarealerskårettvers over
med en 700 meter langgrøft med et tverrsnitt på oppimot 85 meter på det bredeste.
Det er ikke vanskeligå forestille segat dette betyr utfordringer for mulighetenefor en praktiskog
samordnetdrift av området med tanke på ordinært jordbruk. Traseenfår meget store negative
konsekvenserfor gårdsdriften.Denviktigstelandbruksmessigekonsekvensener likevel at ca. 35 daa
dyrka og ca. 15 daa dyrkbarjord går tapt. Åkreneog jordene på disseeiendommenebestår av flat
sandjordmed tilgangtil vanning.Dennetypen jord egnersegsværtgodt for dyrkingav blant annet
poteter, grønnsaker,korn og andre vanligejordbruksvekster.Produksjonav jordbær, poteter, gulrot
og mathvete er vanligi Minnesundsområdetog er også aktuelle produkter på Kråkvålhalvøya.
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Det som derimot er mindre kjent, er at arealersom egnersegfor slik dyrking, er mangelvareher i
landet. Det er derfor svært viktig at områder som dette, blir tatt vare på og vernet på best mulig
måte.

Vi finner blant annet dette på Bondelagetsnettsider:
“I Norgeutgjør dyrka mark kun 3 % av landarealet.Årlig byggesdet ned ca. 10 000 dekarmed
matjord i Norge,noe som tilsvarer 1550fotballbaner! (…)Boligformål,næringslivog transport er de
tre formåleneleggerbeslagmest matjord. NorgesBondelagmenerat matjorda må bevares,slik at
ogsåframtidige generasjonerskal kunneproduseremat.”
Dette synspunktetunderbyggerhvor viktig det er å se nærmerepå alternative løsninger.
De store inngrepenepå Kråkvålhalvøyaer i strid med nasjonaleføringer og Fylkesmannens
forventningeruttalt i Fylkesmannens
forventningsbrev til kommunalplanleggingfra 08.042015:
«Akershuser landetsstørstekornfylkeog har en femtedel av landetskornareal.Med få unntak har
dissearealenegod kvalitet for matkorndyrkingog er viktige for nasjonalmatforsyningog
matberedskap.OgsåOslohar verdifullejordbruksarealer og kulturlandskap.
Dyrkaog dyrkbarjord er ikke-fornybareressurser,og må i så stor grad som mulig skjermesmot
omdisponering.Kommunenehar et viktig ansvarfor jordvernet,og for å leggetil rette for større
nasjonalmatproduksjongjennomsin planlegging.Alternativer til utbyggingpå dyrka og dyrkbarjord
skal alltid bli vurdert og vektlagt i arealplanleggingen.»
10

Det er viktig at kommunenslandbruksfagligekompetansebenyttesi arealplanleggingen.
Oppfølgingenav Stortingetsvedtatte jordvernmålforutsetter at kommunenehar gode
rapporteringsrutineri KOSTRA
for omdisponeringav dyrka og dyrkbarjord.
Fylkesmannenvil stille krav til effektiv bruk av eksisterendeog planlagtebyggeområder,spesielt
rundt viktige kollektivknutepunktgjennomfortettin g, transformasjonog høy arealutnytting.
Flytting av jord er kostbart og krevendeog bør kun i unntakstilfelleværeet alternativ til jordvern.
Farenfor erosjonog avrenninger stor, og framtidig produksjonspotensial
er sværtusikkert.
Kommuneneoppfordrestil å innarbeidestrategierfor landbrukog landbruksbasertnærings-utviklingi
kommunensoverordnaplaner.Primærnæringer,bygdenæringer (tilleggsnæringer)og
landbruksbasertindustri står for en betydeligverdiskaping,jf. verdiskapingsanalysen
for landbruketi
Osloog Akershusutarbeideti 2013.»
Vi mener ut fra dette at bådeJernbaneverketog Eidsvoll kommunemå ha sett bort fra disse
forventningeneog føringenefra Fylkesmannen.Det står ogsåtydelig «Alternativertil utbyggingpå
dyrka og dyrkbarjord skal alltid bli vurdert og vektlagt i arealplanleggingen.»
Sett i lys av dette er det etter vår oppfatningunderlig at NorskBanesin alternativetrase aldri fikk
noen reell utredning.
8. Fylkesmannen,miljøvern og vern eller ikke vern av raviner
I det sammebrevet nevnesogsåhensynettil ravinersom verdifull landskapstype.Biologiskmangfold
står ogsåsom et moment det skaltas hensyntil.
Fylkesmannenskriver:»Osloog Akershushar et rikt biologiskmangfold.Vi vil be kommuneneå være
spesieltoppmerksompå fragmenteringsom en trussel. Det er viktig at det sørgesfor en god
sammenhengmellom naturområder.Dennylig ferdigstilte rapporten fra Fylkesmannen
om
kartleggingsstatusfor viktige naturtyper i Osloog Akershusgir oversiktover tilgjengelig
kunnskapsgrunnlag
i kommunene.Denviktigstekildenfor informasjonom naturverdierer
www.naturbase.no. De naturkvalitetenesom har høyestprioritet er ravinelandskappå Romerikeog
kalkrikeområderlangsfjorden i Oslo,Askerog Bærum.»
Det er underligat Jernbaneverketplanleggernettopp gjenfyllingav raviner som en del av sin plan for
å kvitte segmed overskuddsmasser
fra inngrepenepå Kråkvålhalvøya.
Det vil si at de småravinene
fylles igjen med den jorden som fjernes fra jordbruksområdenesom rammesav utbygningenpå
Kråkvålhalvøya.
De småravineneforsvinner.

Vi merker ossogsåat gjenbrukav jord etter forfl ytninger ikke alltid syneså værenoen ubetinget
suksessog at kvaliteten ofte kan bli forringet.
Vi mener at både Jernbaneverketog Eidsvollkommunebør ta dette med segi den videre behandling
av planene.
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9. Hensynettil viltet
Plan-og influensområdetomfatter deler av et fuglefredningsområde.Øvre del av Vormanevnessom
det viktigsteområdet. Men kantsoneneved Vormaer ogsåviktige hekkeområder.
Det er derfor svært positivt at det skrivesat anleggsarbeidi hekkesesongen
(ca.medio april – ultimo
juni) må unngås.Vi håper dette vil følgesi praksis.
Ut fra hensynettil viltet, må det anleggesbrede og dype kulverter og viltundergangersom det er lett
for viltet å benytte. Endel dyr krysserelva ved å svømmeover. Derfor er det ogsåviktig at der det
lageskulverter ogsålagesilandstigningsområdersom det er lett å oppdagefra elven.Og at det er
enklestmulig for dyreneå komme segopp fra vannet. Helst bør ilandstigningsområdene
ligge
omtrent der dyrenealltid har krysset,dvs.at man kartleggerog følger gamlevilttrekk. Det er også
viktig at det leggesvekt på at områdeneutformes på en slik måte at klauverog poter ikke setter seg
fast i steinsettingen.
Vi ber om bekreftelse på mottak av denne merknad og ber samtidig om at den vil følge den videre
saksbehandling.

Med vennlighilsen
Bjørn Solheim
BevarMjøsasog Vormasstrandsone

ØyvindGrønlie
Miljøpartiet De GrønneEidsvoll

Kopisendt til:
Jernbaneverket
EidsvollUllensakerBlad
RomerikesBlad
Fylkesmanneni Osloog Akershus
Miljødepartementet
NorgesBondelag
Naturvernforbundet
Glommaog Vormaelvelag
Eidsvollkommunestyre
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From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Pål Østby <pal@idehusromerike.no>
27. mai 2016 23:53
Postmottak Jernbaneverket
post@eidsvoll.kommune.no
Saksnummer 201500832 Planforslag for Eidsvoll stasjon – Langset

Merknader til planforslag
Hanne og Pål Østby
Gnr 17 bnr 307 Hagalykkja 52 og
Gnr 22 bnr 9 Sandholt-Røkholtgutua
Ønsker primært videreføring av støyskjerm eller tilsvarende effektiv skjerming av skinnestøy øst for
skinnegang.
Med kun Vorma, som en hard og lydreflekterende flate, mellom våre eiendommer og jernbanen er det
ingen naturlig skjerming som demper støyen. Dette sammen med den lange tiden vi blir eksponert for
støyen, i og med at hele traseen ligger på en fylling ut i Vorma, gjør at det er den lokale skjermingen
langs skinnegangen vi må be om at det tas en ny vurdering av. En skjerming her beskrives at vil kunne
dempe støyen med opptil 10 dB for Vorma og eiendommene på østsiden. Dette er jo noe som vil ha en
svært stor verdi for mange eiendommer og også brukere av Vorma som rekreasjonsområde. Skjerming
lokalt vil ikke kunne gi den samme verdien, den vil også kun bedre situasjonen svært lokalt og begrense
muligheten til bruk av større deler av uteområdene på eiendommene.
På eiendommen 22/9 er de viktigste uteområdene på terrassen ved hyttene i vannkanten og på
pælegården helt ut i Vorma. Vi kan ikke se hvordan disse uteområdene kan skjermes lokalt uten å
ødelegge de viktigste kvalitetene til disse uteområdene. Det er her, helt nede i vannkanten man best
merker den lange eksponeringstiden og også selvfølgelig støyen generelt. Greier ikke å se av støykartet
verdiene som er beregnet her, eller at dette i det hele tatt er med i vurderingen. Ber om dokumentasjon
på dette.
5.2.2 i punktet beskrives støyskjerm Nordover fra Eidsvoll stasjon. Skjermen skal rives fra 68,76 og til
68,72, dette får ingen konsekvenser for støy for boliger.
Vi forstår ikke hvordan man har kommet frem til at dette ikke har noen konsekvens, det er i dag en
markant forskjell på støyen vi opplever fra togene sør og nord for denne skjermen.
Det beskrives at det er tatt en vurdering der man har kommet frem til at en plassering av skjerming
mellom skinnegang og Vorma gir større ulemper en nytten. Vi stiller spørsmålstegn ved denne
vurderingen. Dersom skjermen skal plasseres på nivå med skinnene må fyllingen utvides, har det reelt
blitt vurdert bruk av andre typer skjermer eller løsninger?
Forstår det slik at det er flere forskjellige skjermer for skinnestøy under utprøving og i bruk, hvordan ser
demping og kostnader ut ved bruk av de forskjellige alternativer?
Ber med dette om at det på ny tas en vurdering om bruk av lokal skjerming langs skinnegangen kan være
en løsning som gir en akseptabel kost nytte/verdi.

Med vennlig hilsen

Pål Østby
Mobil 920 16 800

Idehus Romerike AS

Lik oss på facebook

Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 HAMAR

Vår dato: 31.05.2016
Vår ref.: 201501595-13
Arkiv: 323
Deres dato: 06.04.2016
Deres ref.: 201500832

Saksbehandler:
Torleiv Yli Myre
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NVEs merknader ved offentlig ettersyn - Forslag til reguleringsplan for
nytt dobbeltspor på Dovrebanen på strekningen Eidsvoll stasjon Langset, Eidsvoll kommune, Akershus
Vi viser til brev fra Jernbaneverket datert 06.04.2016.
Reguleringsplanen omfatter nytt dobbeltspor på Gardermobanen fra Eidsvoll stasjon til Langset. NVE
skal som høringspart bidra til at hensynet til energianlegg, vassdrag, flom- og skredfare blir innarbeidet i
planer. Vi merker oss positivt at de forhold som berører NVEs ansvarsområder i all hovedsak er godt
ivaretatt og innarbeidet i planen. Vi har likevel noen merknader/innspill.
Inngrep i vassdrag og flom
Av reguleringsplanen framkommer det at alle bekkeløp og bekkegjennomføringer skal dimensjoneres
for vannføringer tilsvarende 200-års nedbørintensitet med sikkerhetsmargin på 20%. I
planbestemmelsene punkt 2.6. står det blant annet følgende: «Alle bekkeløp og bekkegjennomføringer
skal dimensjoneres for vannføringer tilsvarende 200 års nedbørintensitet, med sikkerhetsmargin på
20%». Løsninger i forhold til håndtering av overvann dimensjoneres som oftest ut fra nedbørintensitet. I
forhold til vassdrag med årssikker vannføring dimensjoneres disse ut fra nivå på en 200-års flom. Med
årssikker vannføring menes etter vannressursloven vannføring som ved middeltemperatur over
frysepunktet ikke tørker ut av naturlige årsaker oftere enn hvert tiende år i gjennomsnitt. Vi anbefaler at
det i planbestemmelsene presiseres at bekkeløp/bekkegjennomføringer skal dimensjoneres for
vannføringer tilsvarende «200-års flom/200-års nedbørintensitet». Dette vil dekke både flom i vassdrag
med årssikker vannføring og overvannsløsninger slik som trolig er ment.
Grunnundersøkelser og områdestabilitet
Områdestabilitet skal normalt være avklart senest på reguleringsplannivå. Vi ser imidlertid at det er
utfordrende i forhold til framdriften i store prosjekter å ha alle resultater klare ved offentlig ettersyn.
I rapport om områdestabilitet for strekningen Venjar-Langset (rapportnr. UHE-00-A-55350) er det
foreslått erosjonssikring langs deler av Vormas østre bredd (tegning 011). Dette fordi det er påvist aktiv
erosjon i et område hvor det er påvist kvikkleire/sprøbruddmateriale. I rapporten konkluderes det med at
et ev. skred kan medføre en vesentlig forverring av erosjonsforhold nedstrøms, noe som igjen kan
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påvirke jernbanen. Sett i lys av at jernbanefyllingen ikke vil påvirke erosjonsforholdene i Vorma,
vurderes det i rapporten at det ikke er rimelig å legge ansvaret for å utføre sikringstiltak langs Vormas
østre bredd på Jernbaneverket, og at problemstillingen bør tas av NVE og ev. Eidsvoll kommune.
NVE vil minne om at Jernbaneverket selv har ansvar for å sikre sine anlegg mot naturfarer ved ny
utbygging, jf. TEK 10 kap. 7.
NVE har utover dette ingen vesentlige merknader til planen slik den er lagt fram.

Med hilsen

Petter Glorvigen
regionsjef

Torleiv Yli Myre
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Jernbaneverket v/Jarle Kristian Tangen

Jernbaneverket
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2308 HAMAR

Eidsvoll, 10.06.2016

Sendes bare pr. e-post til postmottak@jbv.no

LANDSKAPSINNGREP LANGS VORMA SAKSNUMMER 201500832 PLANFORSLAG FOR EIDSVOLL STASJON - LANGSET
Det vises til vårt brev datert 27.05.2016 med bemerkninger til nevnte reguleringsplan. Under undertegnedes
møte med Jernbaneverket den 02.06.2016 fremkom nye og vesentlige opplysninger om planlagte arbeider. Vi
ønsker derfor å komme med ytterligere kommentarer til planforslaget.

NYE RETNINGSLINJER OM SKJÆRINGER
På nevnte møte fremkom opplysninger om betydelige landskapsinngrep i skrentene på innsiden av banen. Vi
oppfatter Jernbaneverkets planer å være slik:
Nye retningslinjer hos Jernbaneverket angir at løsmasseskjæringer skal ha en maksimal helning på
1:2,5
Retningslinjene er begrunnet med hensynet til stabilitet.
Alle skrenter på innsiden av banen mellom Botshaugtangen og Julsruddalen vil bli berørt. All vegetasjon
blir fjernet og skråningene blir gjort slakere.
Også allerede ferdigstilte skjæringer mellom Eidsvoll stasjon og Kommisrud (Vendesporprosjektet), vil
bli åpnet og gjort slakere.
Inngrepene vil berøre dyrket mark, omfanget av dette er foreløpig ukjent.
Eksakt omfang og konkrete konsekvenser er foreløpig uklart for oss, men det synes klart at inngrepene vil føre
til:
Tap av dyrket mark.
Store landskapsmessige inngrep som berører naturmiljø og estetikk.
Sannsynligvis større støybelastning vest for banen.

SIKRING MOT OVERFLATESKRED
Vi har felles interesser med Jernbaneverket når det gjelder sikring mot overflateskred i skrentene mellom dyrket
mark og jernbanen. Vi mener likevel at sikringstiltak bør gjennomføres etter konkrete vurdering, slik at tiltak
begrenses til der de er nødvendige. Type tiltak, enten det er slakere skråninger, steinsetting, forstøtning eller
annet, bør velges utfra stedlige forhold og ikke en «regel».
Vi er bekymret for hvilket omfang inngrepene vil få der det i dag er høye naturlige rabber med stedvis
problematiske masser.

JERNBANEVERKETS INFORMASJONSPLIKT
Nevnte retningslinjer med påfølgende landskapsinngrep burde ha fremkommet i planforslaget siden det vil ha
større konsekvenser for naturmiljø, jordvern, bebyggelse oa.
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Merknad reguleringsplan dobbeltspor Dovrebanen Venjar-Langset
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Hei,
Har et par merknader/spørsmål vedrørende området rundt vårt småbruk.
1. Det ser ut som man her har markert et område innenfor vår tomtgrense som 'L landbruk'. Hva
vil dette innebære?
(Se vedlegg DSC_0207.JPG)
2. Her er område markert som L1, det er beskrevet at
'område L1 fylles opp med løsmasse for dyrkning når eksisterende jernbane er nedlagt og erstattet
av nytt dobbeltspor på strekningen. Krav til oppfyllingen framgår av punkt 10.1'.
Vi ønsker å diskutere mulighet for å erverve området etter at anleggsarbeider er ferdig da det
ligger veldig nær våre bygninger og grenser til vårt eksisterende jorde.
(Se vedlegg DSC_0208.JPG)
Mvh Terje Linnerud
Tlinner@online.no
90210134
Eier av eiendom
213/4,5
---- Opprinnelig melding ---Emne: Merknad reguleringsplan dobbeltspor Dovrebanen Eidsvoll Langset
Sendt: 6. jul. 2016 3.16 p.m.
Fra: Maria Jansson <miatyler@hotmail.com>
Til: Terje Linnerud <tlinner@online.no>,janeli@jbv.no
Kopi:
Hei,
Vi har et par merknader/spørsmål vedrørende området rundt vårt småbruk.
1. Det ser ut som man her har markert et område innanfor tomt grensen vår som 'L landbruk'. Hva
vil dette innebære?

(Se vedlegg DSC_0207.JPG)
2. Her er område markert som L1, det er beskrevet at
'område L1 fylles opp med løsmasse for dyrkning når eksisterende jernbane er nedlagt og erstattet
av nytt dobbeltspor på strekningen. Krav til oppfyllingen framgår av punkt 10.1'.
Vi ønsker å diskutere mulighet for at erverve området etter at anleggsarbeider er ferdig da det
ligger veldig nær bygningene våre.
(Se vedlegg DSC_0208.JPG)
Mvh
Terje Linnerud & Maria Jansson
Eier av eiendom
213/4,5

Mjøssamlingene, Minnestranda 35, 2092 MINNESUND
Org.nr. 975500403 Bank: 2050.56.35648 www.mjossamlingene.no
E-post: p-iho@online.no Tlf 95 12 50 70 / 90 11 51 62

Jernbaneverket
postmottak@jbv.no

Høringsuttalelse vedr. endringer i planforslaget for Eidsvoll-Langset
Mjøssamlingene stiller seg svært positive til endringene i planforslaget, og da spesielt
«gjenbruksmuligheten» på den gamle jernbanebrua på Minnesund. Vi støtter opp om dette. Dog
er vi noe undrende til at tilpasninger og endringer i den planlagte nye jernbanebrua ikke er blant
endringene som blir nevnt.
Videre vil vi presisere at alle punkter i vår opprinnelige høringsuttalelse på reguleringsplanen datert
01.05.16 og høringsuttalelsen til planprogrammet datert 04.04.15 blir stående, og grundig vurdert!
Begge uttalelsene ble sendt på e-post til postmottak@jbv.no.

Vi mener fremdeles at dersom alle forholdene i tidligere uttalelser blir tilfredsstillende ivaretatt – har
Mjøssamlingene ingen videre innsigelser mot brubygging – og ser fram til et godt samarbeid i
utbyggingsperioden!

Mjøssamlingene har lang erfaring og mye kunnskap om forholdene på utbyggingsstedet, og vil mer
enn gjerne bidra til at alt blir så bra som overhodet mulig!

Vi ønsker svar på denne henvendelsen med beskrivelse av vurderinger, tiltak og ansvarsforhold.

Minnesund 31.07.16
Styret i Mjøssamlingene

Jernbaneverket
Pb. 4350
2308 Hamar

Tordenskiolds gate 12
Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO
Telefon 22 00 35 00
fmoapostmottak@fylkesmannen.no
www.fmoa.no
Organisasjonsnummer NO 974 761 319
Deres ref.: 201505170
Deres dato: 6.4.2016
Vår ref.: 2015/4868-20 FM-M
Saksbehandler: Markus Vetrhus, Anette
Søraas
Direktetelefon: 22 00 35 95
Dato: 25.5.2016

Eidsvoll kommune – Intercity - utbygging av jernbanenettet- Offentlig
ettersyn av reguleringsplaner for Venjar - Eidsvoll og Eidsvoll Langset Fylkesmannens uttalelse
Vi viser til brev fra Jernbaneverket av 6.4.2016.
Planene legger til rette for utbygging av dobbeltspor for jernbanen på strekningene Venjar –
Eidsvoll og Eidsvoll – Langset. Planene tilrettelegger for et sammenhengende dobbeltspor i
Eidsvoll kommune, har felles miljøoppfølgingsplan og ble sendt på offentlig ettersyn samtidig.
Med dette som bakgrunn vil Fylkesmannen gi en felles høringsuttalelse til de to
reguleringsplanene.
Fylkesmannen har med fokus på prioriterte politikkområder vurdert planforslaget, og har
følgende konkrete merknader knyttet til nasjonale og viktige regionale interesser.
Fylkesmannens merknader
Naturmangfold
Fylkesmannen mener miljøoppfølgingsplanen bidrar til å redusere og avbøte tiltakets negative
konsekvenser for viktige naturtyper og biologisk mangfold langs strekningen. Det er positivt at
områder for masselagring og stabiliserende tiltak planlegges utenfor de viktigste
ravinesystemene. Videre er det positivt at salamanderdammen ved Eidsvoll prestegård skal
erstattes av ny før anleggsstart, og at det etableres et overvåkingsprogram slik at
anleggsvirksomheten tilpasses for å begrense forstyrrelsen av fuglelivet i
fuglefredningsområdene. Fylkesmannen vil oppfordre til at registreringene av ravinesystemer og
andre naturverdier som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet legges inn i Naturbase, og
dermed gjøres tilgjengelig for allmennheten.
Jernbaneverket har søkt Fylkesmannen om dispensasjon fra vernebestemmelsene for Eidsvoll
Prestegård naturreservat, for bygging av jernbanetunnel og terrengavlastning for å oppnå
tilfredsstillende geoteknisk stabilitet i tråd med alternativ 2. Svar på denne søknaden kommer
som eget brev.
Det fremkommer at det skal oppføres en ny bru for dobbeltsporet ved Minnesund.
Elvestrekningen vil dermed få fire bruer i kort avstand til hverandre. I tillegg krysser flere
høyspentledninger Vorma ved Kråkvål. De strømførende ledningene som følger jernbanesporet
kan være vanskelig å oppdage for mange fuglearter. Tiltaket kan dermed gi økt risiko for

fuglekollisjoner ved Minnesund. For å unngå økte tilfeller av fuglekollisjoner ved den nye
jernbanebruen bør master og ledninger markeres slik at disse blir lettere å oppdage i landskapet.
Vilt
Det fastslås i miljøoppfølgingsplanen at det skal utformes bankett/hylle i jernbanefyllinga som
vilt kan benytte for å gå i land etter å ha svømt over elva fra østsiden. Banketten skal føres til
nærmeste viltundergang, og ikke bestå av grov stein. Fylkesmannen vil presisere at selv om det
ikke går noe sesongtrekk over Vorma, representerer ikke elva noen betydelig barriere for viltet.
Både elg og annet vilt krysser ofte elva for å finne nytt beite. Således er det viktig at det etableres
bankett på så stor del av strekningen som mulig, slik at viltet gis tilstrekkelig mulighet for å
komme i land.
Det er flere faktorer som avgjør hvorvidt viltundergangene vil benyttes av viltet eller ikke.
Erfaring tilsier at stor menneskelig aktivitet vil hindre bruk av undergangene. Gode lysforhold er
også avgjørende for at undergangene skal fungere som planlagt. Så langt det er mulig bør brede
sammenhengende brukonstruksjoner, som stenger lyset ute fra viltundergangene, unngås.
Undergangen ved Dokknesevja peker seg ut som en viltundergang som potensielt vil få dårlige
lysforhold. Det fremkommer at tre jernbanespor skal gå over evja, og at den nye brua skal ligge
tett inntil den eksisterende jernbanebrua. Det må vurderes hvorvidt lysforholdene ved denne
undergangen kan forbedres ved at det legges til rette for en større åpning mellom bruene.
Jordvern og midlertidige massemottak/oppfyllinger og anleggs- og riggområder: Generelt begge
strekninger
Fylkesmannen vurderer at nasjonale og regionale hensyn til jordvern, matproduksjon og
kulturlandskap i hovedsak ser ut til å være godt utredet og ivaretatt i de to foreslåtte
reguleringsplanene. For at reetablerte matproduserende areal skal oppnå god dyrkingskvalitet og
godt avlingsnivå er det avgjørende at de foreslåtte bestemmelsene for massemottak/-lager følges
opp i plan- og byggesaker og i avtaler og oppfølging knyttet til gjennomføringen av arbeidet. Det
bør derfor vurderes om dette temaet også bør innarbeides i miljøoppfølgingsplanen.
Usikkerheten knyttet til fremtidig avlingsnivå på midlertidige anleggs-, rigg- og massemottak, og
behovet for tett oppfølging ved tilbakeføring og etablering av ny dyrka jord, kan framkomme
tydeligere i planen som helhet. Det skal mye til å oppnå like god kvalitet, jordstruktur og
avlingsnivå på oppfylte areal som på etablerte jordbruksareal med velutviklet jordstruktur.
Vi vil også særlig understreke følgende:
 Det er svært viktig at arealene som skal bli dyrka jord får et tilstrekkelig dypt matjordlag
og at også øvrig jordsmonn bevares. Mest mulig av matjordlaget fra alle berørte områder
må derfor tas vare må og lagres riktig. Ny jord må få god agronomisk oppbygging. I
bestemmelsene, miljøoppfølgingsplan og krav til gjennomføring må det innarbeides
tiltak for å ivareta god jordstruktur i anleggsfasen og ved tilbakeføring. Tiltak er best
beskrevet i kap. 4.5.2 Anleggsfasen i Reg. plan for Eidsvoll - Langset. Landbruksfaglig
kompetanse må benyttes.
 Bestemmelsene må ha frister for når tilbakeføring og istandsetting skal være
gjennomført.
 Erosjonsforebyggende tiltak og hydrotekniske tiltak (herunder fangdammer og
drenering) inngår i bestemmelsene til oppfølging/tilbakeføring. Vi forutsetter at
anleggene finansieres som en del av gjennomføringen av reguleringsplanene.
 Jordbruk- og skogbruksarealer må kunne nås effektivt slik at landbruksdrift kan fortsette.
Fylkesmannen forutsetter at eksisterende og tilstrekkelige nye landbruksveier med






eventuelle driftsunderganger/-overganger inngår i reguleringsplanene og dimensjoneres
for moderne landbruksmaskiner.
For midlertidige anleggs- og riggområder må krav om tilbakeføring innarbeides i
bestemmelsene. Det må settes krav til hensyn i anleggsfasen, f eks om bærelag og
reetablering av drensrør mv.
Det bør gjennomføres en vurdering/evaluering av oppdyrkede areal f.eks. 5 og 10 år etter
gjennomførte tiltak sammenlignet med tilsvarende areal som ikke er påvirket av
oppfyllinger/anlegg. Evalueringen bør følges opp med mulighet for å gjennomføre tiltak
på dyrkingsarealer som eventuelt ikke har oppnådd god dyrkingskvalitet og avlinger.
Vi anbefaler at begrepene «mottak for rene, naturlige masser» eller «massemottak»
brukes. Begrepet «deponi» er definert i avfallsforskriften og bruk av dette kan derfor føre
til misforståelser om hva slags masser som tillates.

Jordvern: Spesielt for strekningen Venjar - Eidsvoll
Vi forstår planen slik at ca. 56 dekar dyrka jord og 12 dekar innmarksbeite går tapt som følge av
selve baneutvidelsen med skråninger. Over 300 dekar fulldyrka jord og nesten 40 dekar
innmarksbeite av svært god kvalitet blir midlertidig beslaglagt til anleggs- og riggområder og
midlertidige massemottak på strekningen. Vi savner tall for beslag av dyrkbar jord.
En stor del av den dyrka og dyrkbare jorda som går tapt, foreslås erstattet/kompensert ved at det
skal lages massemottak for overskuddsmasser som skal tilbakeføres til dyrka jord.
Masseoverskuddet på strekningen skal bidra til bedre arrondering av dyrka jord og ny dyrkbar
jord slik at det skal bli en netto tilvekst av dyrka jord på 100 dekar. Dette skal skje ved at 300
dekar massemottak skal dyrkes opp. Av dette er 144 dekar eksisterende dyrka jord.
Jordvern: Spesielt for strekningen Eidsvoll – Langset
Areal til jernbane med skråningsutslag fører til omdisponering av ca. 70 dekar fulldyrka jord og
291 dekar skog. Om lag 255 dekar skal settes av til lager for overskuddsmasser og skal kunne
fulldyrkes. Av dette er 93 dekar dyrka jord og 152 dekar skog i dag. Det opplyses at
masseoppfyllinger vil kunne gi et netto tilvekst av jordbruksareal med inntil 200 dekar på denne
delstrekningen, men det er uklart hvordan dette er beregnet. Om lag 157 dekar fulldyrka jord og
268 dekar skog vil bli midlertidig beslaglagt til anleggs- og riggområder. Vi savner tall for beslag
av dyrkbar jord for massemottak og anleggsområder.
Kråkvål og nye jordbruksarealer og massemottak ved Dytterud
Det planlegges en dyp jernbaneskjæring tvers over Kråkvålhalvøya. Det framgår at den gamle
skjæringen skal fylles igjen og bli jordbruksareal og turvei. Jordbruksarealene på Kråkvål består
av mye sandjord som i dag blant annet brukes til gulrotproduksjon. Det framgår ikke tydelig nok
at grønnsaksproduksjon er areal- og arbeidsintensiv og gir grunnlag for høyere inntekter pr areal
enn mange andre landbruksproduksjoner. Fylkesmannen mener at det må legges ekstra vekt på
oppbyggingen av massemottakene og oppdyrkingen som skal erstatte de verdifulle arealer som
går tapt på Kråkvål, herunder å lage ny(e) sandjordsarealer. Vi savner et arealregnskap for dette
og en vurdering av hvordan kvaliteten som grønnsaksareal skal opprettholdes på oppfylte og
nydyrkede arealer.
Det er usikkerhet knyttet til vannhusholdning på arealene på begge sider av den dype skjæringen.
Vi mener at avbøtende tiltak i form av vanningsanlegg uansett må vurderes som et
kompenserende tiltak for verdifulle grønsaksareal som går tapt og/eller får redusert kvalitet.

Samfunnssikkerhet
Strekningen for jernbaneutbyggingen består stedvis av dårlige grunnforhold. Det fremkommer at
det er størst risiko for overflateskred øst for Vorma og noen områder i Julsrudalsevja, og at det er
behov for ytterligere grunnundersøkelser senere i prosessen. Det oppgis også at det er fare for
løsmasseskred ved Nessa bru. Fylkesmannen forutsetter at avbøtende tiltak som foreslås følges
opp.
Forurensning
Forutsatt at framlagt miljøoppfølgingsplan gjennomføres som beskrevet vil ikke Fylkesmannen
motsette seg at tiltaket gjennomføres uten særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I
reguleringsbestemmelsene som foreslås for strekningen Venjar – Eidsvoll fremkommer det
imidlertid at miljøoppfølgingsplanen kan oppdateres ved behov. Det er nødvendig at
Fylkesmannen varsles om endringer dersom disse berører våre myndighets- og
forvaltningsområder. Det må derfor innarbeides i begge planforslags reguleringsbestemmelser at
Fylkesmannen skal varsles dersom det oppstår behov for å endre miljøoppfølgingsplanen.
Overordnede føringer som skal vurderes og ivaretas i kommunal planlegging er listet opp i
Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene av 16. mars 2016 (www.fmoa.no, under ”plan
og bygg, arealforvaltning”) samt i ”Nasjonale forventninger til kommunal og regional
planlegging” av 12.6.2015 (se www.planlegging.no).

Med hilsen
Ellen Lien
seksjonssjef

Morten Ingvaldsen
lanbruksdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Kopi til:
Statens vegvesen, Region øst
Eidsvoll kommune
Akershus fylkeskommune

Postboks 1010
Rådhusgata 1
Postboks 1200 Sentrum

2605
2080
0107

Lillehammer
Eidsvoll
Oslo

Eidsvoll kommune
Kommunal forvaltning

Arkivsak: 2015/313-33
Arkiv:
023725800
Saksbehandler:
Hans Martin Scharning
Dato:
26.04.2016

Saksframlegg
Utv.saksnr Utvalg
Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Møtedato
31.05.2016

Merknader til forslag til "Detaljreguleringsplan for Dovrebanen Eidsvoll
- Langset i Eidsvoll kommune"
Rådmannens innstilling
Rådmannen viser til kommunens fremlagte innspill til offentlig ettersyn og merknader til
forslag til «Detaljreguleringsplan for Dovrebanen Eidsvoll – Langset», og anbefaler at disse tas
til følge og oversendes Jernbaneverket.

SAKSUTREDNING
1. Saksopplysninger
I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) §3-7 har Jernbaneverket utarbeidet og lagt
«Detaljreguleringsplan for Dovrebanen Eidsvoll – Langset» ut til offentlig ettersyn.
Organisering av planarbeid etter pbl. §3-7 er avklart med Eidsvoll kommune i oppstartfasen av
planarbeid.
Jernbaneverket har i brev datert 06.04.2016, varslet følgende:
«l samsvar med planprogrammet, fastsatt av Eidsvoll kommunestyre 16. juni 2015, og i
henhold til § 12-10 i plan- og bygningsloven, legger Jernbaneverket ut til offentlig ettersyn
forslag til reguleringsplan for Dovrebanen fra Eidsvoll til Langset.»
Planforslaget omfatter ca. 8,5 km nytt dobbeltspor på Dovrebanen fra Eidsvoll stasjon til
Langset ved Minnesund. Herunder omfatter forslaget en 836 meter lang bru over Minnevika og
tilpasning til eksisterende Eidsvoll stasjon. Planforslaget omfatter nødvendig omlegging av
private veger, men det er ikke behov for omlegging av offentlige veger. Jernbaneverket
planlegger også støytiltak og omfattende vilttiltak som viltgjerder og flere faunapassasjer over
og under nytt dobbeltspor.
Fra Eidsvoll stasjon til Minnesund tilrettelegger Jernbaneverket for turveg, som over en lengre
strekning også skal tjene som driftsveg for jernbanen. Den nedlagte jernbanen brukes dels til
tur-/driftsveg og dels til oppfylling for dyrking.
Jernbaneverket har i sitt planforslag valgt å ikke innlemme eksisterende jernbanebru på
Minnesund, da de ønsker å avklare etterbruken av denne i en egen prosess.

Parallelt med forslaget til reguleringsplan har Jernbaneverket utarbeidet en egen
miljøoppfølgingsplan (MOP) for anleggsfasen. Det er et mål at planen skal bidra til å minske
ulempene som følger av et slikt anlegg. Miljøoppfølgingsplanen følger reguleringsplanen på
høring og offentlig ettersyn.
Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for nytt dobbeltspor på Dovrebanen,
med tilhørende anlegg, på strekning fra Eidsvoll stasjon til Langset.
Forslaget til reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og dokumenter har ligget ute til
offentlig ettersyn fra 8. april med høringsfrist 27. mai. Eidsvoll kommune har i brev av 13. april
bedt om utsatt frist, siden reguleringsarbeidet for de to jernbanestrekningene er svært viktig
for Eidsvoll kommune og det er et ønske om å behandle kommunens merknader og innspill til
planene politisk i hovedutvalg for næring, plan og miljø sitt møte den 31. mai. Jernbaneverket
har i brev av 18. april innvilget fristutsettelse til 3. juni 2016.
2. Vurdering
Kommunen er holdt løpende orientert om planprosessen, og har bidratt i avklaringer om
utforming av planforslaget. Det er avholdt møter med planavdelingen og andre relevante
avdelinger i kommunen med jevne mellomrom gjennom hele prosessen.
Kommunen har følgende kommentarer til planforslag:
Fra Eidsvoll kommune, landbruksmyndighet:
Merknader til planbeskrivelse og plankart (fra sør mot nord):
På eiendommen gbnr. 57/8 er det tidligere i planleggingsprosessen blitt ytret et ønske fra JBV
sin side om å gjenåpne en lukket bekk gjennom dyrka mark inntil jernbanen. Dette er ikke
nevnt i planbeskrivelsen. Således kan en anta at denne løsningen er frafalt, men hvis den
fortsatt er aktuell bør den tas inn i planbeskrivelsen og markeres i plankartet.
På Kommisrud og Doknes er reguleringsgrensa for jernbaneareal foreslått justert vestover i
ulik grad. Dette betyr at noe fulldyrka mark kan bli regulert til jernbaneareal, noe som bør
unngås såframt ikke helt spesielle sikkerhetsmessige grunner tilsier det.
Fra Setre til den omlagte gårdsvegen til Kråkvål og Bjørknes må arealbeslaget som støyvoll og
tursti forårsaker, minimeres. Støyvollen er tegnet med en unødvendig slak helling mot turstien
hvilket gjør den tilsvarende unødvendig brei. I sin tur medfører dette et unødvendig stort
arealbeslag, i hovedsak dyrka mark.
Det må være bedre samsvar mellom reguleringsplankartet og O-tegningene i de områdene der
det ved oppfylling planlegges å etablere ny dyrka mark langs den nye banen. På forslag til
plankart er areal som er tenkt fylt opp til dyrking stedvis markert som jernbanegrunn. Dette
gir størst utslag på begge sider av banen rett nord for Dytterudevja.
Fra Eidsvoll kommune, kommunal drift:
Eksisterende VA-anlegg som kommer i konflikt med eller i berøring med prosjektet må ivaretas
i detaljprosjekteringen og i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. Dette gjelder ikke
bare i jernbanetraseen, men også i områder som berøres av gjennomføringen som f.eks.
anleggsadkomster, massedeponier etc.
Eidsvoll kommune har eksisterende VA-anlegg bl.a. i området ved Eidsvoll
stasjon/Botshaugtangen, ved Kråkvålvegen med kryssing av eksisterende jernbane over til
Bjørknes, i området ved Minne, og i området ved Dorr/Minnesund renseanlegg. Mellom Minne
og renseanlegget ved Dorr krysses Vorma med både hovedvannledning og hovedkloakk.
Det er også et overvannsystem fra Langset i området der planlagt jernbane krysser under E6.
Planer for eventuelle omlegginger, sikring av VA-anlegg etc. forutsettes utarbeidet i samråd
med kommunen i god tid før anleggsstart, og skal godkjennes av kommunen.
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Ingen kommunale veger inngår i reguleringsplanen på denne parsellen, men Botshaugtangen
og Doknesgutua vil bli benyttet som anleggsadkomst.
En forutsetter at berørte kommunale veger istandsettes dersom disse utsettes for skader
og/eller unormal slitasje i fm anleggsarbeidene.
Adkomsten til Minnesund renseanlegg foreslås omlagt noe i fm jernbanefylling/brukar. Dette
må vies spesiell oppmerksomhet sett i sammenheng med de kommunaltekniske VA-anleggene
i området og må være avklart og godkjent av kommunen i god tid før anleggsstart.
I reguleringsbestemmelsene, f.eks. pkt.2.6, bør det utdypes/presiseres nærmere noe om
beredskap/sikring av kommunaltekniske anlegg i ft. hovedvannforsyning og hovedkloakk som
krysser Vorma.
Fra Eidsvoll kommune, planavdeling:
Planavdelingen er i utgangspunktet positive til det foreliggende planforslaget. Vi har et
inntrykk av at Jernbaneverket har utført et solid arbeid med grunnlaget for reguleringsplanen.
Planforslaget får store konsekvenser for en del av eiendommene på strekningen, men bl.a.
overskuddsmassene er planlagt benyttet til avbøtende tiltak som i en viss grad vil gjøre opp
for dette. Vi er også generelt positive til at overskuddsmasser benyttes lokalt i arbeidet med
avbøtende tiltak for de berørte på strekningen. Kortere transportavstand vil også være positivt
for miljøet.
Det synes positivt at andelen dyrkbar mark vil gå opp etter at anlegget er gjennomført. Vi vil i
den forbindelse poengtere at det er viktig at massene benyttes på en slik måte at oppfyllinger
ikke blir gjennomført halvvegs flere plasser, men at de områdene som får størst avbøtende
virkning prioriteres først og fullføres i sin helhet.
Ved fastsettelse av planprogrammet ble det fra kommunens side vist viktigheten av en god
utforming av den nye jernbanebrua. Vi kan ikke se at dette er kommentert eller fulgt opp i stor
grad i planbeskrivelsen. Det er skrevet litt rundt dette på side 18, men kommunens merknad i
til planprogrammet synes ikke svart ut.
Det er i de to reguleringsplanene satt ulik høgde på viltgjerder. For den nordre delen er
høgden satt til 2,6 meter, mens det er satt en høgde på 3,0 meter på den søndre delen. Vi kan
ikke se at det fremgår noe sted hvorfor det er en differanse på dette og ønsker en
tilbakemelding på bakgrunnen for differansen.
Prosjektet vil føre til en god del dominerende steinfyllinger langs Vorma. Kommunen ser på det
som positivt at Jernbaneverket etablerer odder og bukter, med beplantning, for å bryte dette
monotone uttrykket. Vil Jernbaneverket også se på mulighet for beplantning av andre deler av
steinfyllingene på strekningen?
Det fremgår av planbeskrivelsen på side 49 at: «Det kulturhistoriske bygningsmiljøet på
Minnesund stasjon foreslås regulert til friluftsformål, men etterbruk er ikke avklart.»
Kommunen mener at det er viktig med en snarlig avklaring rundt etterbruken av disse
områdene, samt stasjonsmiljøet.
Kommunen er ikke tilfreds med at den eksisterende jernbanebrua er tatt ut av planforslaget.
Vi mener at denne må være med, for å få en helhetlig reguleringsplan. Vi har forståelse for at
det er flere uavklarte prinsipielle spørsmål rundt jernbanebrua, men vi mener allikevel at den
bør tas med i reguleringsplanen. Vi ser at det vil være uheldig å holde denne utenfor den
videre planprosessen. Fra kommunedelplanen og frem til i dag har det i planprosessen også
dannet seg en forventning om at den eksisterende jernbanebrua vil bli en del av turvegnettet,
da brua blir lagt ned som jernbanetrasé. Det vil i reguleringsplanprosessen ikke være
avgjørende om eierskapet ikke er avklart, da reguleringsplanen kun vil si noe om den skal
være offentlig eller ikke. Selve eierskapet til brua, eller de ulike elementene av den, kan
avklares i løpet av den resterende prosessen. Det kan fremgå at fremtidig eierskap på dette
tidspunktet ikke er avklart.
Vi ser heller ikke at det vil være en god løsning for helheten til Vormatråkk å legge den via
sykkelrute 7 over Langsetbrua. Det fremgår av planbeskrivelsen på s. 21, jfr. s. 36 at: «Fra
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Kråkvål og nordover etableres turvegen i prinsippet i dagens jernbanetrase forbi Minnesund
stasjon og deretter over fylkesvegbrua for kobling mot Mjøstråkk og eksisterende gang- og
sykkelvegsystem langs fv. 501.» Dette er i utgangspunktet ikke vist i reguleringsplanforslaget.
Slik det foreligger i planforslaget er det nå en «missing link» mellom turvegen syd for Mjøsa og
nord for Mjøsa.
Kommunen ønsker derfor at Minnesund jernbanebru tas inn i reguleringsplanen i den videre
planprosessen, slik at man i prosessen vil ha anledning til på avklare spørsmålene rundt brua.
Dersom jernbanebrua blir holdt utenom denne reguleringsprosessen kan Eidsvoll kommune
vurdere å ikke vedta reguleringsplanen ved sluttbehandling.
3. Alternativer
Planforslaget bygger på kommunedelplanen vedtatt av Eidsvoll kommune 25.06.2007 og
godkjent av Miljøverndepartementet 24.02.2009, og følger i hovedsak denne korridoren. Med
bakgrunn i dette er ikke andre alternativer vurdert.
4. Konklusjon
Eidsvoll kommune mener at Jernbaneverkets forslag til detaljreguleringsplan i det vesentlige
samsvarer med kommunedelplanen godkjent av Miljøverndepartementet i 2009.
Med bakgrunn i det oversendte planmaterialet, i forbindelse med offentlig ettersyn, har
Eidsvoll kommune på det nåværende tidspunkt ingen ytterligere merknader til dette enn de
ovennevnte. Det anbefales derfor med dette at de ovennevnte merknadene og innspillene
vedtas oversendt Jernbaneverket for videre oppfølging.
Vedlegg som følger saken:
1
Forsalg til detaljreguleringsplan Eidsvoll-Langset

Vedlegg som ligger i saksmappen
Grunnlagsmaterialet kan i sin helhet finnes på Jernbaneverkets hjemmesider via lenken
nedenfor:
http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/prosjekter/venjar-langset/innhold/2016/forslag-tilreguleringsplaner-for-venjareidsvoll-stasjonlangset/
Utskrift av behandlet sak sendes til
Jernbaneverket
Postboks 4350
2308 Hamar
E-post: postmottak@jbv.no
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I planforslag fra Jernbaneverket omtaler Jernbaneverket flere steder redusert trafikksikkerhet og
trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende l forbindelse med utbygging avjernbanen.

/punktene 4.4, 4.10.5 og 4.1l.1 er dette direkte beskrevet.
Representanten ber om at Jernbaneverket ser på trafikksikringstiltak på linje med tiltak satt i verk ved
utbygging av ny veibru.
Elever,som bodde vest for Vorma ble blant annet gitt skoleskysstil og fra skole.

Anne Brodal, representant

for barn og unge.

Bakgrunn for begrunnelsen er basert på :
o

Rikspolitiske retningslinjer fra barn og planlegging.

Pkt. 2: Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
1. nasjonale mål for barn og unges oppvekstmiljø

viktige nasjonale mål er å:
a. sikre et oppvekstmiljø

som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske

skadevirkninger , og som de har de fysiske ,sosiale, og kulturelle kvaliteter som til
enhver ti er i samsvar med eksisterende

kunnskap om barn og unges behov.
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