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Elverum kommune - Uttalelse til høring av kommunedelplan for Elverum byområde og Leiret

Viser til oversendelse 16.10.2018 og til senere mail datert 13.11.2018 med forlenget høringsfrist til
14.12.2018.

Nytt område for bolig B 2 0
Området fremstår som et restareal mellom veger og jernbanen, og f oreslås utlagt til nytt
boligområde selv om det kan gi økt bruk av nærliggende planovergang. Bane NOR prioriterer
sikkerheten høyt, og tillater derfor ikke økt bruk av planoverganger . I tille gg krever vi normalt 30
meters byggegrense, sikkerhetsgjerde mot jernbanen og at utbygging ikke skal gi økt avrenning
mot våre linjegrøfter fordi dette kan medføre økt fare for erosjon. V åre krav til planlegging i
nærheten av jernbane finnes i vår veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging
https://www.banenor.no/Om - oss/sikkerhet2/Veileder - for - god - planlegging/ og i vårt tekniske
regelverk http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Teknisk - regelverk/

I byplan 2030 s tilles det bl.a. rekkefølgekrav 1.5.3 om at bolig område B20 ikke kan tas i bruk før
tilliggende offentlig trafikkareal / k jøreveg er bygd ihht . reguleringsplan. R ekkefølgebestemmelsen
kan bidra til å sikre jernbanens interesser. Bane NOR vil uansett ved en evt. reguleringsplan for
området legge avgjørende vekt på hensynet til jernbanen, herunder dokumentasjon på at evt .
utbyg ging ikke fører til økt trafikk over planoverganger.

Jernbanen og stasjonsområdet
I planbeskrivelsens pkt. 2.3.2 opplyses det at jernbanens arealbehov og hva som kan frigis til
utvikling av stasjonsområdet , må sees i et svært langsiktig perspektiv og i sammenheng med flere
pågående planprosesser.

I tillegg til tilsving og elektrifisering, vil jernbanens arealbehov i Elverum også kunne påvirkes av en
pågående kommunedelplan for dobbeltspor gjennom Hamar . Her er det foreslått å utrede alternativ
vest med dagens stasjon på Hamar og alternativ øst med stasjon ved Vikingskipet. Det legges til
grunn et tilbudskonsept hvor IC - tog skal vende på Hamar stasjon, både i alternativ vest og øst. D et
skal i tillegg vurderes sporarrangementer som gir m ulig het for at IC - tog fra Oslo kan kjøre til
Elverum . Dette krever også tiltak på Rørosbanen mellom Hamar og Elverum , som vil bli utredet av
Bane NOR i egne prosjekter . D ersom IC - tog skal vende på Elverum, vil dette kreve flere spor med
plattform er på Elverum stasjon .

https://www.banenor.no/Om-oss/sikkerhet2/Veileder-for-god-planlegging/
http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Teknisk-regelverk/
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På grunn av uavklart situasjon knyttet til mulig nytt persontogtilbud samt behov for ventespor for 
gods, er det viktig at det sikres en fleksibilitet for framtidig arealbehov for jernbanen på Elverum 
stasjonsområde. Deler av Bane NORs eiendom er omfattet av område S1 som er avsatt til 
fremtidig sentrumsformål. På grunn av muligheten for økt framtidig arealbehov for jernbanen ber vi 
om at arealer som eies av Bane NOR innenfor S1, blir avsatt til kombinert formål jernbane og 
sentrumsformål. Kombinasjonsformål kan imøtekomme arealbehovet både for by- og 
knutepunktutvikling og jernbanen. 
 
Ny gangveg over jernbanen er inntatt i gjeldende kommuneplan, og videreføres i denne 
kommunedelplanen. Dette er et stort og viktig tiltak for å lede myke trafikanter trygt over jernbanen. 
Bane NOR forutsetter et nært samarbeid med kommunen. Det bør inntas et rekkefølgekrav i 
planen som omhandler gangbrua. 
 
Tilsving mellom Rørosbanen og Solørbanen er greit beskrevet i pkt. 2.3.2.  

På grunn av ovennevnte problemstillinger, anbefaler vi at kommunen kaller inn til et drøftingsmøte 
med Bane NOR før planen skal behandles politisk. 

Med vennlig hilsen 

Peder Vold 
Fung. seksjonssjef        Dag Terje Jenssen 
Planavdelingen, Forvaltning og       planlegger 
samfunnskontakt                                                        
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