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Ringsaker kommune - krav om fjerning av uhjemlede vilkår for tillatelse etter jernbaneloven
§10 - breddeutvidelse og grøftarbeider på ny E6 Arnkvern - Moelv
Det vises til brev angående krav om fjerning av uhjemlede vilkår i vedtak av 09.08.2019 mottatt
04.11.2019.
Bane NOR har oppfattet brevet fra Veidekke som en søknad på vegne av Nye Veier som
byggherre og ansvarlig for tiltaket. Jfr. også pkt. 9 i vedtaket hvor det er anført at vilkårene gjelder
for den/ de som til enhver tid er eier av/ ansvarlig for tiltaket. Vi kan ikke se at arbeidsdelingen
mellom Nye Veier og Veidekke er relevant for vilkårene Bane NOR setter.
I planbeskrivelsen til reguleringsplanen er det anført at veganlegget fører til endringer som berører
jernbanen og at de jernbanetekniske detaljene for Rudshøgda ikke er endelig avklart. Endelige
systemdefinisjoner vil bli lagt til grunn for en oppdatert RAMS-analyse.
Bane NOR har forholdt seg til brev fra Veidekke av 10.07.2019, hvor det blant annet vises til
gjennomførte RAMS-analyser og modning i prosjektet. Oppmerksomheten rundt hvordan viltgjerder
påvirker viltets adferd på arealene utenfor gjerdene, er betydelig høyere i dag enn den var for kun
få år siden. Som det framkommer av Veidekkes brev er det i RAMS-analysen identifisert fare for
sammenstøt mellom tog og vilt, og foreslått tiltak var at viltgjerdet må utredes for også å omfatte
jernbanen. Bane NOR har ikke fått tilsendt den siste RAMS-analysen og ber om å få tilsendt denne
til gjennomsyn.
Vi viser også til koordineringsmøte nr. 22 NV/VD/Bane NOR (dato14.08.2019) hvor det er skissert
hvordan Ringsaker kommune i dag anbefaler viltgjerdet plassert. Vi mener dette må tillegges vekt.
Det er ikke akseptabelt for Bane NOR at vegutbyggingen øker faren for dyrepåkjørsler og fører til
driftsforstyrrelser for togtrafikken.
Bane NOR foreslår at det avholdes et møte for oppklaring av problemstillingene. Vi forutsetter at
viltmyndighetene og Ringsaker kommune inviteres til et slikt møte.
Vi gjør oppmerksom på at det er Jernbanedirektoratet som er klageinstans for enkeltvedtak etter
jernbaneloven.
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