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Ringsaker kommune - Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Kvitsand
Vi viser til brev datert 18.10.2019.
Bane NOR som jernbanemyndighet mener:
Rammebetingelsene for jernbanen er i endring, og det kan være vanskelig å forutse hvilke behov
som kan oppstå. Bane NOR er derfor opptatt av å sikre mulighetene for videre utvikling.
Dovrebanen går langs planområdet. Nasjonal transportplan forutsetter at det skal bygges
dobbeltspor til Lillehammer innen 2034, men traseen for framtidig jernbane er ikke fastsatt.
Planområdet kan bli berørt av framtidig dobbeltspor mellom Moelv og Lillehammer, men
planarbeidet er ikke kommet langt nok til at vi kan avklare om området vil bli berørt.
I følge oppstartsvarselet skal utvidet planområde langs Dovrebanen brukes til grunnvannsbrønner
med sikringssone. Vi ber om at bestemmelsen i gjeldende reguleringsplan om jernbane,
byggegrense og sikkerhetsgjerde videreføres. Videre ber vi om at behovet for oppføring av
viltgjerde mellom jernbanen og utvidelsen av planområdet utredes i planarbeidet.
Hvorvidt tiltaket vil medføre økt vannføring mot jernbanens eksisterende stikkrenner må vurderes i
planarbeidet. Eksisterende stikkrenner har ikke kapasitet til å motta økt vannføring, og
kapasitetsutvidelse må ivaretas og bekostes av tiltakshaver. Dersom renseanlegget skal ha utslipp
til Mjøsa, må det etableres separat løsning for dette. Vi ber om at det settes nødvendige
rekkefølgekrav for å ivareta kapasitetsøkning i stikkrenner mv.
Bane NOR har en rekke krav til planlegging i nærheten av jernbanen. Informasjon om disse finnes i
vår veileder for nasjonale interesser i arealplanlegging: http://www.banenor.no/Sikkerhet/Veilederfor-god-planlegging/ og i vårt tekniske regelverk:
http://www.banenor.no/Marked/Leverandorinfo/Teknisk-regelverk/
Vi forventer at forslagstiller setter seg inn i dette materialet før det utarbeides forslag til
reguleringsplan.
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Hvis det er behov for samråd med Bane NOR (jf. vår veileder) eller konkrete spørsmål der det er
behov for avklaring, ta kontakt med saksbehandler så tidlig som mulig.

Med vennlig hilsen
Ragnhild Lien
seksjonssjef
Planavdelingen, Forvaltning og
samfunnskontakt
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