Oppstart av planarbeid og utlegging av planprogram
dobbeltspor InterCity Venjar – Eidsvoll – Langset
I medhold av plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-8, 12-9
og 12-14, og forskrift om konsekvensutredning varsles
oppstart av detaljreguleringsplan for strekningen
Venjar-Eidsvoll med tilhørende konsekvensutredning og
detaljreguleringsplan for strekningen Eidsvoll-Langset,
begge i Eidsvoll kommune.

sideforskyvning og utvidelse av planområdet. Tiltaket
gjelder en jernbanelinje for langdistansetrafikk og
Jernbaneverket legger dermed til grunn at
reguleringsplanen er utredningspliktig, jf. Forskrift om
konsekvensutredninger for planer etter plan- og
bygningsloven, fastsatt 19.12.2014, § 2, bokstav f,
vedlegg I nr. 18.
Planleggingen legger opp til nytt spor øst for
eksisterende spor og nødvendige tilpasninger til
verdifulle natur- og kulturmiljøer, jordressurser samt
lokalmiljø. Jernbaneverket ønsker å bruke
planprogrammet til å fastsette valgte trasealternativ.
Detaljreguleringsplan for Eidsvoll stasjon og
Dovrebanen Eidsvoll – Langset
Innføring av Gardermobanen fra sør på Eidsvoll stasjon
og et ev. nytt godsspor nordover fra stasjonsområdet
kan utløse behov for omregulering av Eidsvoll stasjon.
Utbyggingen videre mot Dokknes er langt på vei
tilrettelagt med utfylling i henhold til gjeldende
reguleringsplan. Det legges til grunn at denne delen av
dobbeltsporet, supplert med godsspor på del av
strekningen, fullføres som påbegynt, men med
miljøtilpasninger på elvesida og erosjonssikring på
innsida.
Eidsvoll kommune har bedt om en vurdering av en
alternativ korridor, skissert av Norsk Bane på vegne av
Glomma og Vorma Elvelag. Jernbaneverket ønsker å
bruke planprogrammet til å få avklart alternativ for
videre planlegging, jf. konsekvensutredningsforskriften
§ 12, 2. og 3. ledd. Jernbaneverket står fast ved at
reguleringsplanen ikke er utredningspliktig etter
forskriften § 2, bokstav f, jf. vedlegg I nr 18.
Kontaktinformasjon for begge planene
Forslag til planprogram er tilgjengelige på følgende
steder: Jernbaneverkets hjemmeside www.jbv.no,
Eidsvoll kommune www.eidsvoll.kommune.no, i Eidsvoll
rådhus og i Jernbaneverkets kontorer i
Trondheimsvegen 612 på Langset.
Naboer og grunneiere blir varslet direkte med brev.

Jernbaneverket følger opp Nasjonal transportplan 2014
– 2023 med omfattende planlegging av
jernbaneutbygging i InterCity-triangelet på Østlandet.
Videre utbygging av dobbeltspor på Gardermobanen
og Dovrebanen i Eidsvoll kommune er viktige elementer
i denne satsingen.
Formålet med reguleringsplanarbeidet er å legge til
rette for utbygging av dobbeltspor på strekningen
gjennom Eidsvoll kommune. Strekningen deles opp i to
reguleringsplaner:
Detaljreguleringsplan for Gardermobanen Venjar –
Eidsvoll stasjon
Det ble i 1995 vedtatt reguleringsplan for dobbeltspor
på Gardermobanen helt fram til Eidsvoll stasjon. Fra
Venjar til Eidsvoll stasjon, en strekning på 4 km, er det
kun bygget enkeltsporet bane.
Selv om det foreligger en godkjent reguleringsplan for
dobbeltspor på strekningen, vil prosjektet føre til en

Merk henvendelsen med saksnummer 201500832 og
referanse til hvilken banestrekning den gjelder. Det bør
skilles mellom merknader til planprogram og innspill
som gjelder planarbeidet.
Det vil i tiden fremover foregå registreringer og tekniske
undersøkelser som innmålinger og grunnundersøkelser
i planområdet. Berørte grunneiere gjøres herved kjent
med at personale fra Jernbaneverket vil utføre
oppmålingsarbeider i medhold av signalloven av 9. juli
1923 og oreigningsloven av 23. oktober 1959.
Det vil også bli gjennomført kulturminneregistreringer
av Akershus fylkeskommune. Grunneiere vil bli kontaktet
i forkant.
Spørsmål om planarbeidet kan rettes til Jernbaneverket
på telefon 400 27 501 og på Venjar.Soerli@jbv.no.
Informasjonsmøte
Informasjonsmøte om hele strekningen Venjar – Eidsvoll
– Langset arrangeres onsdag 25. mars, kl. 18:00 i
Trondheimsvegen 612, i den gamle vegkroa på Langset.
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Planarbeidet settes i gang og gjennomføres av
Jernbaneverket med Aas-Jakobsen, ViaNova og Asplan
Viak som utførende konsulenter.

Merknader til forslagene til planprogram og innspill til
reguleringsarbeidet sendes Jernbaneverket, Postboks
217, Sentrum, 0103 OSLO, eller som e-post:
postmottak@jbv.no innen 2. mai 2015.

