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SAMMENDRAG 

Som underlag til delrapporten i mulighetsstudien har Multiconsult utarbeidet en utredning av ikke-prissatte 
konsekvenser. Rapporten omfatter utredninger for temaene kulturarv, landskapsbilde, naturmangfold, friluftsliv / by- 
og bygdeliv og naturressurser.  

Konsekvensene er vurdert tiltaksvis innenfor hvert tema, som grunnlag for vurdering av de ulike konseptene. For hvert 
tiltaksområde er verdier som berøres beskrevet. På grunn av silingsfasens overordnede nivå, vektlegges områder og 
lokaliteter med høy verdi (regional og nasjonal verdi).  

Omfanget av tiltakene er vurdert og kategorisert på konfliktnivå (lavt, middels, høyt). For tiltak der konfliktnivået er 
lavt vurderes det at det ikke er nødvendig å se nærmere på dette i alternativsanalysen. Der tiltaket har et middels 
konfliktnivå, er det behov for å gjøre nærmere vurderinger i alternativsanalysen. Tiltak med høyt konfliktnivå kan få 
betydning for valg av konsept ved siling i mulighetsstudien. Det betyr ikke at konsepter som inneholder slike tiltak. 
automatisk siles ut, men det må gjøres ytterligere vurderinger knyttet til tiltakene.  

De fleste tiltakene har et lavt konfliktnivå for ikke prissatte temaer. Noen har middels konfliktnivå, og bør sees 
nærmere på i neste fase. Ingen av tiltakene innebærer et høyt konfliktnivå. Tiltakene med konfliktnivå for de ulike 
utredningstemaene er oppsummert i tabellen under. 

Tiltaksområdet er rikt på kulturminner både fra forhistorisk og nyere tid. Ingen av tiltakene er i direkte konflikt med 
kulturminner og kulturmiljø. Ni tiltak er vurdert til å ha lavt konfliktnivå med ubetydelig til noe miljøskade. Ett tiltak, 
tiltak B, er vurdert til å ha middels konfliktnivå. Ny Frogner stasjon kommer nær/i konflikt med tre gravhauger som er 
automatisk freda. Gravhaugene er satt av til bevaring i hensynsone i gjeldene reguleringsplan (1). Ny Frogner stasjon 
vurderes til å berøre og endre kulturlandskap og kulturmiljø. Utstrekning på ny Frogner stasjon bør vurderes nærmere 
når det gjelder mulig konflikt med kjente kulturminner. 
 
Tiltaksområdet er ett storskala landskap med små høydeforskjeller. Mellom tettstedene er det store sammengende 
jordbruksområder. Randvegetasjon og vegetasjon i ravinedalene deler opp området noe. Jernbane og større veger går 
gjennom området fra sør til nord. De nye tiltakene ligger i all hovedsak i områder som allerede er berørt av 
jernbanetiltak, og områdene er ikke av regional eller nasjonal verdi. Noe utvidelse langs eksisterende jernbanespor og 
flytting av stasjoner vil ikke påvirke det overordnete landskapsbildets karakter nevneverdig, og det antas derfor at 
konfliktnivået er lavt for alle tiltakene. Det er imidlertid usikkerhet rundt hvordan de nye stasjonene, som flyttes til 
nye områder, vil påvirke landskapsbildet lokalt. 
 
Områdene har innslag av verdifullt ravinelandskap. Elven Leira renner gjennom området parallelt med jernbanen på 
store deler av strekningen. I nord kommer tiltakene i berøring med Andelva og Vorma. Åtte tiltak er vurdert til å ha 
lavt konfliktnivå for tema naturmangfold. To tiltak, tiltak G2 og K, er vurdert til å ha middels konfliktnivå for 
naturmangfold og bør vurderes nærmere i alternativfasen. Tiltak G2 ligger innenfor verneområde Andelva, Nessa og 
Risa dyrelivsfredning. Tiltaket gjennomføres på arealer som tidligere hadde jernbanespor, men som ble revet for noen 
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år siden. Tiltaket utføres dermed ikke utenfor sporområdet, men tiltak i verneområder vil likevel medføre økt behov 
for vurderinger og formell prosess med vernemyndighetene. Tilsvarende gjelder for tiltak K, som ligger i verneområde 
for Vorma. Dersom tiltaket kan gjennomføres på eksisterende arealer, vil det ikke medføre betydelige endringer for 
naturmangfold, men vil kreve formell prosess mot vernemyndighetene. Må det gjøres ytterliggere utfyllinger i Vorma 
kan konfliktnivået øke. 
 
Langs hovedbanen ligger tettsteder og byer som har hatt en betydelig utvikling etter etablering av hovedbanen, bla. 
Kløfta, Jessheim, Råholt og Eidsvoll. Det er etablerte ski-, sommer, og sykkelløyper langs store deler av tiltaksområdet, 
og registrert enkelt viktige friluftsområder tett på tiltaksområdet rundt Kløfta. Det er vurdert at verdiene i områdene i 
hovedsak ikke forringes, og alle tiltakene er vurdert til å ha et lavt konfliktnivå for tema friluftsliv / by- og bygdeliv. 
 
Jernbanestrekningen går gjennom områder med dyrka marka av svært høy og høy jordkvalitet i både Lillestrøm og 
Ullensaker kommuner, som begge er kommuner med betydelig jordbruks produksjon. På øvre Romerike er det også 
forholdsvis store grunnvannsressurser. Spesielt ressursene i området rundt Gardermoen er betydelige. Ni tiltak er 
vurdert til å ha lavt konfliktnivå med ubetydelig endinger av naturressursene. Tiltak D gir større beslag i produktiv jord 
av høy kvalitet og bør vurderes nærmere i alternativfasen. 

 

Tabell 1-1: Oppsummeringstabell med konfliktnivå for de ulike tiltakene for ikke prissatte temaer 

Tiltak Kulturarv Landskap Naturmangfold Friluftsliv / By- 
og bygdeliv 

Naturressurser 

A      

B      

C      

D      

E      

F      

G1      

G2      

J      

K      
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1 Innledning 

Samferdselsdepartementet har i brev av 15. mars gitt Jernbanedirektoratet i oppdrag å utarbeide 

konseptvalgutredning (KVU) for Hovedbanen Nord, strekningen Lillestrøm – Eidsvoll. 

Jernbanedirektoratet har engasjert Multiconsult som konsulent for denne utredningen. 

Bakgrunnen for konseptvalgutredningen er at det i NTP 2018-2029 signaliseres at det er behov for 

tiltak som kan gi kapasitetsøkning både for gods- og persontransport. Hovedbanen Nord er i dag 

overbelastet mellom 18.00 og 23.30 og har kapasitetsutfordringer både for person- og godstog. 

Godstrafikk Oslo – Trondheim etterspør flere ruteleier enn det er kapasitet til på kveldstid, og Avinor 

har behov for transport av mer flydrivstoff på bane i takt med forventet vekst i flytrafikken på 

Gardermoen. Befolknings- og arbeidsplassveksten på Øvre Romerike er av de høyeste i landet, og 

dette tilsier en ytterligere vekst i persontrafikken.  

Konseptvalgutredningen er gjennomført i henhold til Finansdepartementets rundskriv R-108/19 om 

statens prosjektmodell, som angir følgende struktur for konseptvalgutredningen: 

1. Problembeskrivelse  

2. Behovsanalyse 

3. Strategiske mål  

4. Rammebetingelser for konseptvalg  

5. Mulighetsstudie  

6. Alternativanalyse  

7. Føringer for forprosjektfasen  

Som underlag til rapport om mulighetsstudien har Multiconsult utredet ikke-prissatte virkninger. 

Rapporten omfatter utredninger for temaene kulturarv, landskapsbilde, naturmangfold, friluftsliv / 

by- og bygdeliv og naturressurser.  

2 Metode 

Konsekvensene er vurdert tiltaksvis innenfor hvert tema, som grunnlag for vurdering av de ulike 

konseptene. For hvert tiltaksområde er verdier som berøres beskrevet. På grunn av silingsfasens 

overordnede nivå, vektlegges områder og lokaliteter med høy verdi (regional og nasjonal verdi).  

Omfanget av tiltakene er vurdert og kategorisert på konfliktnivå (lavt, middels, høyt) med tilhørende 

fargekode. For tiltak der konfliktnivået er lavt vurderes det at det ikke er nødvendig å se nærmere på 

dette i alternativanalysen. Der tiltaket har et middels konfliktnivå, er det behov for å gjøre nærmere 

vurderinger i alternativanalysen. Tiltak med høyt konfliktnivå kan få betydning for valg av konsept 

ved siling i mulighetsstudien. Det betyr ikke at konsepter som inneholder slike tiltak. automatisk siles 

ut, men det må gjøres ytterligere vurderinger knyttet til tiltakene.  

 

Lavt konfliktnivå 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 
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3 Beskrivelse av tiltakene 

I tabell 3-1 beskrives tiltakene, som er gitt en alfabetisk benevning. Figur 3-1 viser hvor i 

utredningsområdet de ulike tiltakene er tenkt gjennomført. 

Tabell 3-1. Investeringstiltak 

Tiltak Ca lengde Beskrivelse av tiltaket 

Tiltak A 1 km Tiltak A er bygging av nytt enkeltspor for Hovedbanen i sørgående retning langs vestsiden 
av Gardermobanen (fra km 27,15 til km 28,20). Tiltaket forutsetter at det bygges to nye 
sideplattformer på Leirsund stasjon, og at stasjonen flyttes  ca. 400 m nordover.  

Tiltak B 3 km 
(dobbeltspor) +  
700 m enkeltspor 

Tiltak B innebærer bygging av nytt dobbeltspor på vestsiden av Gardermobanen fra km 
28,20 forbi Frogner frem til km 31,1 der Hovedbanen og Gardermobanen møtes igjen i dag. 
Fra ca. km 31,10 kobles det nye nordgående sporet til dagens Hovedbanespor som ett av 
to spor, og det bygges nytt enkeltspor langs dagens Hovedbanespor til km 32,12 som til 
sporene på Lindeberg stasjon. Dagens spor på Lindeberg stasjon gjenbrukes slik de er, men 
stasjonen stenges for av/påstigning. Ny Frogner stasjon etableres omtrent ved km 30. Som 
en konsekvens av linjeomleggingen legges også dagens Frogner stasjon ned.  

Tiltak C 3,3 km  Tiltak C er bygging av et nytt enkeltspor på vestsiden av dagens Hovedbanespor fra km 
32,80 til km 36,16 og kobles med Kløfta stasjon. Sporene på Lindeberg og Kløfta stasjoner 
gjenbrukes slik de er. 
Tiltaket gir funksjonelt dobbeltspor mellom Lindeberg og Kløfta stasjoner 

Tiltak D 6 km Tiltak D innebærer bygging av ny avgrening fra Gardermobanens nordgående spor på 
Kløfta stasjon, med tilhørende plattform. Fra Kløfta går sporet parallelt med 
Gardermobanen på høyre side frem til Langeland, hvor det kobler seg på Hovedbanen ved 
km. 42,50 

Tiltak E 1,5 km Tiltak E gir en ny kobling fra Gardermobanen til Hovedbanen ved Langeland. Sporet grener 
av Gardermobanen ved km 40,75 (før jernbanebrua ved Langeland), og kobler seg på 
Hovedbanen nord for den eksisterende sporforbindelsen til Gardermobanen. 

Tiltak F 3 km Tiltak F består av et ekstra spor nordover fra Jessheim stasjon, på østsiden av det 
eksisterende. I tiltaket ligger også nedleggelse av dagens Nordby holdeplass, og etablering 
av det vi kaller Nye Nordby stasjon rett nord for Fv. 174 (ca. km. 48,0) 

Tiltak G 200 m 
dobbeltspor 

Tiltak G er forlengelse av kryssingssporene på Jessheim nordover til minst 650 m lengde.  

Tiltak H 7 km  Tiltak H er et nytt forbindelsesspor fra Hovedbanen til Oslo Lufthavn. Sporet går parallelt 
med dagens Hovedbane fra ca. km 48. Sporet fortsetter vestover fra Hauerseter og krysser 
E-6, før det runder nordenden av rullebanene på Oslo Lufthavn og kobler seg på 
Gardermoen stasjon nordfra. 

Tiltak I 18 km Tiltak I er et nytt forbindelsesspor til Kongsvingerbanen sør for Årnes. Linjen er ikke tegnet 
ut i detalj.  

Tiltak J 3,1 km Tiltak J er et nytt spor fra Kløfta til Asper. Sporet fortsetter ut fra dagens spor 4 på kløfta, 
og går på vestsiden av eksisterende spor for Hovedbanen frem til Asper ved km 40,0.  

Tiltak K 300 m Tiltak K er et nytt vendespor med plattform på Eidsvoll stasjon, og er tenkt plassert på 
østsiden av stasjonen, ut mot Vorma 
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Figur 3-1. Oversiktskart over investeringstiltak. Tiltak I, G og K vises ikke 
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4 Kulturarv 

4.1 Kunnskapsgrunnlag og datakilder 

Følgende kartgrunnlag og kilder er benyttet som grunnlag for vurderingene 

• Askeladden (Riksantikvaren) (1) 

• Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus.  Strategier, retningslinjer og 

handlingsprogram 2019 (2)  

• Spor for framtiden. Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007 – 2018 (3)  

• NSBs bygningsregistrering, Oslo distrikt Hovedbanen Bind 2 Lillestrøm - Eidsvoll (4) 

 

4.2 Overordnet beskrivelse av dagens situasjon 

Området som skal utredes ligger i de tre kommunen Lillestrøm, Ullensaker og Eidsvoll som er en del 

av Romerike. Begrepet Romerike kjenner en tilbake til 500-tallet og området er rikt på kulturminner 

både fra nyere og forhistorisk tid (5). Et eksempel er Raknehaugen som ligger vest for Jessheim, er 

Nordens største gravhaug og datert til folkevandringstiden (1). Området er preget av et åpent 

jordbrukslandskap med intakte gårdstun. Potensial for funn av automatisk freda kulturminner må 

regnes som høyt i områder som ikke er forstyrret av nyere tids aktivitet. 

Romerike er en relativt folkerik region, med flere tettbygde områder på slettelandet. Mange av 

tettstedene oppsto og vokste i takt med etablering av jernbanestasjoner langs hovedbanen på 

midten av 1800-tallet. Hovedbanen er Norges eldste jernbanestrekning, og strekker seg fra Oslo til 

Eidsvoll. Banen ble satt i drift fra 1854 (6; 7; 8).  
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4.3 Vurdering av tiltakene 

4.3.1 Tiltak A 

Vurdering av verdier 

 

Figur 4-1 Registrerte kulturminner ved tiltak A. Kilde https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri#  

 

 

Figur 4-2 Utsnitt fra kart over kulturmiljøer og kulturlandskap av nasjonal/regional verdi. Kilde 
https://viken.no/tjenester/kulturminner/regionale-planer-for-kulturminnevernet/  

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri
https://viken.no/tjenester/kulturminner/regionale-planer-for-kulturminnevernet/
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Det er ingen kjente registrerte kulturminner i selve tiltaksområdet. Tett i jernbanetraseen ligger det 

et par ruiner etter bygg som er registrert i SEFRAK. Det er en rekke SEFRAK-registrerte bygg i 

nærheten av jernbanetraseen, bygg i gårdstun og bolighus i tettstedet Leirsund (1).  

Leirsund ble etablert som et stoppested langs hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll og ble fra 1865 

egen stasjon. I forbindelse med bygging av Gardermobanen i 1998 ble stasjonen avløst av et 

stoppested lengre nord. Stasjonsbygget fra 1864 står fremdeles ca. 400 meter sørøst for dagens 

stoppested (6; 9; 10; 4).  

Fra forhistorisk tid er det enkelte automatisk freda kulturminner under bakken i form av 

bosetningsspor fra jernalder, alle disse ligger i større avstand til tiltaket (1).  

Den tidligste ferdselsveien fra Oslo til Opplandene og Trondheim gikk via Leirsund, der ble reisende 

ferget over Leirelva, og videre til Frogner i tidligere Sørum kommune. Veien fikk på 1600-tallet status 

som kongevei innenfor det dansk-norske hovedveisystemet (11; 12). Del av denne veien er registrert 

i Askeladden som automatisk freda og ligger ca. 1 kilometer vest for Leirsund, Askeladden ID 112259 

(1). Sørvest for tiltaksområdet, langs Bølervegen, er jordbrukslandskap med raviner, gårdstun og 

veier vurdert som kulturmiljø og kulturlandskap av nasjonal/regional, se figur 4-2, 5b Bølerveien (3). 

 

Vurdering av konsekvenser 

Tiltak A kommer ikke i direkte konflikt med registrerte kulturminner eller kulturmiljø. Tiltaket 

vurderes å ikke ødelegge, eller i liten grad berøre eller endre kulturlandskap og kulturmiljø.  

Lavt konfliktnivå Tiltaket har lavt konfliktnivå med ubetydelig til noe 
miljøskade. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 
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4.3.2 Tiltak B 

Vurdering av verdier 

 

Figur 4-3 Registrerte kulturminner ved tiltak B sør. Kilde https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri# 

 

 

Figur 4-4 Registrerte kulturminner ved tiltak B nord. Kilde https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri# 

 

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri
https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri
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Figur 4-5 Område med planlagt Ny Frogner stasjon. Kilde https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri# 

Tett i jernbanetraseen ligger det et par ruiner etter bygg som er registrert i SEFRAK. Det er en rekke 

SEFRAK-registrerte bygg i nærheten av jernbanetraseen, bygg i gårdstun og bolighus i tettstedene 

Frogner og Lindeberg (1).  

Ved bygging av Gardermobanen i 1998 ble jernbanetraseen lagt et stykke øst for tettstedet Frogner. 

Frogner stasjon ble åpnet i 1854 og nedgradert til stoppested i 1965 (6; 9; 13) Lindeberg holdeplass 

ble åpnet i 1944 og ombygget i forbindelse med bygging av Gardermobanen (6; 9; 14). 

På Frogner ligger gamle Frogner kirke, middelalderkirke og middelalderkirkested som er automatisk 

freda, i 1925 ble det oppført en trekirke, denne er listeført, alle med Askeladden ID 84204 (1). 

Frogner kirke er vurdert som kulturmiljø og kulturlandskap av nasjonal/regional verdi (3).  

Fra forhistorisk tid er det enkelte automatisk freda kulturminner under bakken i form av 

bosetningsspor fra jernalder. Ved Østre Melvold kommer ny Frogner stasjon nær/i konflikt med et 

automatisk freda kulturminne, et kokegropfelt og tre gravhauger fra jernalder, Askeladden ID 32408. 

På Søndre Mo er det gjort et løsfunn av en flintsigd fra yngre steinalder nær jernbanetraseen, 

Askeladden ID 32410 (1).  

Vurdering av konsekvenser 

Nytt jernbanespor i tiltak B kommer ikke i direkte konflikt med registrerte kulturminner eller 

kulturmiljø. Ny Frogner stasjon kommer nær/i konflikt med et kokegropfelt og tre gravhauger som er 

automatisk freda. Kokegropfeltet er undersøkt av Kulturhistorisk museum i 2019. Området er avsatt 

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri
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til boliger i gjeldene reguleringsplan. Vernestatus for kokegropfeltet er per i dag ikke oppdatert i 

Askeladden. Gravhaugene er satt av til bevaring i hensynsone i gjeldene reguleringsplan (1). Ny 

Frogner stasjon vurderes til å berøre og endre kulturlandskap og kulturmiljø.  

 

Lavt konfliktnivå  

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

Tiltaket har middels konfliktnivå. Utstrekning på ny 
Frogner stasjon bør vurderes nærmere når det 
gjelder mulig konflikt med kjente kulturminner. 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

4.3.3 Tiltak C 

Vurdering av verdier 

  

Figur 4-6 Registrerte kulturminner ved tiltak C. Kilde https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri# 

Det er ingen kjente registrerte kulturminner i selve tiltaksområdet. Tett i jernbanetraseen ligger det 

et par ruiner etter bygg som er registrert i SEFRAK. Det er en rekke SEFRAK-registrerte bygg i 

nærheten av jernbanetraseen, bygg i gårdstun og i tettstedet Kløfta (1). Tett på jernbanetraseen 

ligger boligområdene Søndre Bakke og Nordre Bakke med bolighus fra slutten av 1960-tallet og fra 

1970-tallet.  

Kløfta stasjon er fra 1854. Den opprinnelige stasjonsbygningen er flytta til Norsk jernbanemuseum, 

ny stasjonsbygning kom på 1920-tallet. Ny stasjon ble bygget i 1998 i forbindelse med utbygging av 

Gardermobanen (6; 9; 15; 4). Fra forhistorisk tid er det en rekke automatisk freda kulturminner, alle 

disse ligger i større avstand til tiltaket (1).  

Vurdering av konsekvenser 

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri
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Tiltak C kommer ikke i direkte konflikt med registrerte kulturminner eller kulturmiljø. Utviding av 

spor vil beslaglegge noe mindre areal av et boligfelt fra 1960- og 1970-tallet. Verneverdien av bygg og 

boligområde er ikke vurdert. Tiltak C vurderes å ikke ødelegge, eller i liten grad berøre eller endre 

kulturlandskap og kulturmiljø.  

 

Lavt konfliktnivå Tiltaket har lavt konfliktnivå med ubetydelig til noe 
miljøskade. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

4.3.4 Tiltak D 

Vurdering av verdier 

 

Figur 4-7 Registrerte kulturminner ved tiltak D sør. Kilde https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri# 
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Figur 4-8 Registrerte kulturminner ved tiltak D nord. Kilde https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri# 

Det er ingen kjente registrerte kulturminner i selve tiltaksområdet. Tett i jernbanetraseen ligger det 

et par ruiner etter bygg som er registrert i SEFRAK. Det er en enkelte SEFRAK-registrerte bygg i 

nærheten av jernbanetraseen, bygg i gårdstun og i tettstedet Kløfta (1).  

Kløfta stasjon er fra 1854. Den opprinnelige stasjonsbygningen er flytta til Norsk jernbanemuseum, 

ny stasjonsbygning kom i 1920. Ny stasjon ble bygget i 1998 i forbindelse med utbygging av 

Gardermobanen (6; 9; 15; 4).  

Dragvoll vokterbolig som ligger langs hovedbanen, ca. 300 meter vest for tiltak D, er vedtaksfreda 

etter §19 i kulturminneloven, Askeladden ID 86114 (1). 

Fra forhistorisk tid er det en rekke automatisk freda kulturminner, alle disse ligger i større avstand til 

tiltaket (1).  

Vurdering av konsekvenser 

Tiltak D kommer ikke i direkte konflikt med registrerte kulturminner eller kulturmiljø. Tiltaket 

vurderes å ikke ødelegge, eller i liten grad berøre eller endre kulturlandskap og kulturmiljø.  

 

Lavt konfliktnivå Tiltaket har lavt konfliktnivå med ubetydelig til noe 
miljøskade. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

  

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri
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4.3.5 Tiltak E 

Vurdering av verdier 

 

Figur 4-9 Registrerte kulturminner ved tiltak E. Kilde https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri# 

Det er ingen kjente registrerte kulturminner i eller nær tiltaksområdet. Dragvoll vokterbolig som 

ligger langs hovedbanen, ca. 300 meter vest for tiltak E, er vedtaksfreda etter §19 i 

kulturminneloven, Askeladden ID 86114. Fra forhistorisk tid er det en rekke automatisk freda 

kulturminner, alle disse ligger i større avstand til tiltaket (1).  

Vurdering av konsekvenser 

Tiltak E kommer ikke i direkte konflikt med registrerte kulturminner eller kulturmiljø. Tiltaket 

vurderes å ikke ødelegge, eller i liten grad berøre eller endre kulturlandskap og kulturmiljø.  

 

Lavt konfliktnivå Tiltaket har lavt konfliktnivå med ubetydelig 
miljøskade. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 
  

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri
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4.3.6 Tiltak F 

Vurdering av verdier 

 

Figur 4-10 Registrerte kulturminner ved tiltak F. Kilde https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri# 

Det er ingen kjente registrerte kulturminner i selve tiltaksområdet. Det er enkelte SEFRAK-registrerte 

bygg i nærheten av jernbanetraseen i tettstedet Jessheim (1). Jessheim stasjon ligger rundt 350 

meter sør for tiltak F. Stasjonen er fra 1854, stasjonsbygningen fra 1908 er vedtaksfreda etter § 15 i 

kulturminneloven (1; 6; 16; 4). 

Fra forhistorisk tid er det en rekke automatisk freda kulturminner, alle disse ligger i større avstand til 

tiltaket (1).  

  

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri
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Vurdering av konsekvenser 

Tiltak F kommer ikke i direkte konflikt med registrerte kulturminner eller kulturmiljø. Tiltaket 

vurderes å ikke ødelegge, eller i liten grad berøre eller endre kulturlandskap og kulturmiljø. 

Lavt konfliktnivå Tiltaket har lavt konfliktnivå med ubetydelig 
miljøskade. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

4.3.7 Tiltak G 

Vurdering av verdier 

 

Figur 4-11 Tiltak G1 Jessheim. Kilde https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri#  

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri
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Figur 4-12 Tiltak G2 Bøn. Kilde https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri# 

Det er ingen kjente registrerte kulturminner i tiltaksområdet for G1 Jessheim (1).Jessheim stasjon 

ligger rundt 350 meter sør for tiltak G1. Stasjonen er fra 1854, stasjonsbygningen fra 1908 er 

vedtaksfreda etter § 15 i kulturminneloven (1; 6; 16; 4). 

Det er ingen kjente registrerte kulturminner i tiltaksområdet for G2 Bøn. Det er en rekke SEFRAK-

registrerte bygg i gårdstun i området rundt Bøn (1). Bøn stasjon ligger rundt 200 meter nord for Tiltak 

G2. Bøn ble åpnet som holdeplass i 1855 og det er antatt at stasjonsbygning er fra 1884 (6; 17; 4). Fra 

forhistorisk tid er det flere automatisk freda kulturminner, alle disse ligger i større avstand til tiltaket 

(1).  

Vurdering av konsekvenser 

Tiltak G1 Jessheim og G2 Bøn kommer ikke i direkte konflikt med registrerte kulturminner eller 

kulturmiljø. Tiltaket vurderes å ikke ødelegge, eller i liten grad berøre eller endre kulturlandskap og 

kulturmiljø. 

 

Lavt konfliktnivå Tiltaket har lavt konfliktnivå med ubetydelig til noe 
miljøskade. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

  

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri
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4.3.8 Tiltak J 

Vurdering av verdier 

 

Figur 4-13 Registrerte kulturminner ved tiltak J. Kilde https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri# 

Det er ingen kjente registrerte kulturminner i selve tiltaksområdet. Tett i jernbanetraseen ligger det 

et par ruiner etter bygg som er registrert i SEFRAK. Det er en enkelte SEFRAK-registrerte bygg i 

nærheten av jernbanetraseen, bygg i gårdstun og i tettstedet Kløfta (1).  

Kløfta stasjon er fra 1854. Den opprinnelige stasjonsbygningen er flytta til Norsk jernbanemuseum, 

ny stasjonsbygning kom i 1920. Ny stasjon ble bygget i 1998 i forbindelse med utbygging av 

Gardermobanen (6; 9; 15; 4).  

Fra forhistorisk tid er det en rekke automatisk freda kulturminner, alle disse ligger i større avstand til 

tiltaket (1).  

Vurdering av konsekvenser 

Tiltak D kommer ikke i direkte konflikt med registrerte kulturminner eller kulturmiljø. Tiltaket 

vurderes å ikke ødelegge, eller i liten grad berøre eller endre kulturlandskap og kulturmiljø.  

 

Lavt konfliktnivå Tiltaket har lavt konfliktnivå med ubetydelig til noe 
miljøskade. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

  

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri
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4.3.9 Tiltak K 

Vurdering av verdier 

 

Figur 4-14 Registrerte kulturminner ved tiltak J. Kilde https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri# 

 

Figur 4-15 Utsnitt fra kart over kulturmiljøer og kulturlandskap av nasjonal/regional verdi. Kilde 
https://viken.no/tjenester/kulturminner/regionale-planer-for-kulturminnevernet/  

Det er en rekke SEFRAK-registrerte bygg i nærheten av tiltaket (1). Eidsvoll stasjon er fra 1854, den 

opprinnelige stasjonsbygningen brant ned i 1877 og ble erstattet av en bygning i mur i 1878. Nye 

Eidsvoll stasjon fra 1998 ligger 200 meter lengre nord (6; 9; 4). Eidsvoll stasjon og Bårlidalen er 

vurdert som kulturmiljø og kulturlandskap av nasjonal/regional verdi (3). 

https://askeladden.ra.no/AskeladdenRedigeri
https://viken.no/tjenester/kulturminner/regionale-planer-for-kulturminnevernet/
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Rett ved stasjonsområdet i elva Vorma er det bl.a. registrert tre skipsvrak fra 1900-tallet som er 

automatisk freda, Askeladden ID 103677. Fra forhistorisk tid er det en rekke automatisk freda 

kulturminner, alle disse ligger i større avstand til tiltaket (1).  

Vurdering av konsekvenser 

Tiltak D kommer ikke i direkte konflikt med registrerte kulturminner eller kulturmiljø. Tiltaket 

vurderes å ikke ødelegge, eller i liten grad berøre eller endre kulturlandskap og kulturmiljø.  

 

Lavt konfliktnivå Tiltaket har lavt konfliktnivå med ubetydelig til noe 
miljøskade. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 
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5 Landskapsbilde 

5.1 Kunnskapsgrunnlag og datakilder 

Følgende kartgrunnlag og datakilder er benyttet som grunnlag for vurderingene 

• NIJOS(NIBIO) Nasjonalt referansesystem for landskap. Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner 

(18) 

• NiN Landskap (19) 

• Landbruksdirektoratet. Utvalgte kulturlandskap (20) 

• Spor for framtiden. Fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007 – 2018 (21) 

• Satelittbilder  

• Google Maps 

Det er ikke funnet vurderinger av landskapsbildets verdi i dette området, og det er ikke gjennomført 

egne vurderinger ved befaring. De vurderinger som er gjort er basert på ovennevnte kartgrunnlag og 

datakilder. 

Mange av tiltakene innebærer å utvide dagens jernbanelinje med ett eller to spor. Senterlinje på nytt 

spor plasseres 7 m fra det eksisterende sporet. Hvor mye areal som går med avhenger av terrenget, 

men i all hovedsak vil total utstrekning være fra 7 til 20 m med grøfter etc. Tiltak B er to spor, og vil 

dermed være inntil 25 m grovt sett.  

De inngrepsmessige konsekvensene av 

dette er illustrert i et eksempel i figur 5-1. 

Eksempelet illustrerer en situasjon med 

både ett og to ekstra spor, og er hentet fra 

en strekning nord for Leirsund. Her ligger 

jernbanen lavere enn terrenget i bunnen av 

en jordskråning. På figuren er det vist en 

forenklet beregning av hvor stort 

skråningsutslag en utvidelse av antall spor 

vil innebære. Blå linje viser hvor ny skråning 

ned mot jernbanen vil starte. Ytre linje 

illustrerer omfang med to nye spor, og 

indre blå linje viser tilsvarende ny 

skråningstopp med ett ekstra spor. 

Skrånings-/fyllingshøyde vil selvsagt variere 

i hvert enkelt tilfelle, avhengig av hvordan 

sporet ligger høydemessig i terrenget. 

Figur 5-1: Anslått forskyving av topp skråning ved utvidelse til enten ett eller to ekstra spor 
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5.2 Overordnet beskrivelse av dagens situasjon 

 

Figur 5-2: Landskapet på strekningen fra Leirsund til Kløfta. Landskapet er preget av store sammenhengende 
jordbruksområder avgrenset av lave skogkledde åser. Vegetasjonen i tiltaksområdet for øvrig er i hovedsak 
randvegetasjon og løvtreskog i ravinedalene. Kilde: Gule sider Kart 
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Figur 5-3: Landskapet på strekningen fra Kløfta til Jessheim. Landskapet mellom tettstedene er preget av store 
sammenhengende jordbruksområder avgrenset av lave skogkledde åser. Vegetasjonen i tiltaksområdet for 
øvrig er i hovedsak randvegetasjon og løvtreskog i ravinedalene. Kilde: Gule sider Kart 
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Figur 5-4: Landskapet på strekningen fra Jessheim til Hauerseter. Landskapet sør for Jessheim er preget av store 
sammenhengende jordbruksområder avgrenset av lave skogkledde åser. Nord for Jessheim går Hovedbanen inn 
et skogsområde. Vegetasjonen i tiltaksområdet for øvrig er i hovedsak randvegetasjon og løvtreskog i 
ravinedalene. Kilde: Gule sider Kart 

 

Tiltaksområdet ligger i et innlandsslettelandskap under skoggrensen (NiN Landskap). Slike områder er 

storskala og åpne og har små høydeforskjeller. Som regel er høydeforskjellene i landskapet mindre 

enn 50 meter innenfor avstander på 1 km. Områdene ligger under skoggrensen, og de delene av 

landskapet som ikke er dominert av vann, vassdrag og våtmarker, jordbruk og bebygde områder er 

dekket med skog. Dette storskala slettelandskapet med elvene Leira, Vorma, Andelva og Glomma 

avgrenses i alle retninger av skogkledte åser. Disse ligger imidlertid langt unna og har lite påvirkning 

på opplevelsen av landskapet. 
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I den søndre delen av tiltaksområdet er områdene mellom tettstedene preget av store åpne 

jordbruksområder med noe randvegetasjon og vegetasjon i ravinedalene. Mange av ravinedalene er 

bakkeplanert av hensyn til jordbruket. Nord for Jessheim går Hovedbanen gjennom et område med 

skog og følger fra Dal i hovedsak Andelvas løp frem til Eidsvoll. Områdene langs Andelva har mer eller 

mindre tett løvskog. Eidsvoll stasjonsområde ligger på fylling langs Vormas vestside. 

I jordbruksområdene ligger tunene som blikkfang i landskapet. Store veger og jernbanen danner 

tydelige linjer fra sør mot nord i dette åpne landskapet. 

I fylkesdelplanen for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus 2007-2018 er det langs store deler av 

jernbanetraseen områder med sammenhengende jordbrukslandskap som er definert som lokalt 

viktige. Disse områdene har gode visuelle kvaliteter og er av lokal betydning. Ut fra foreliggende 

materiale kan det ikke sies at områdene der tiltakene er foreslått er av regional eller nasjonal verdi 

eller utpeker seg som spesielt verdifulle for landskapsbilde. 

Området ved Nordre Eik og Øya, sørvest for Oslo Lufthavn, har beitepåvirkede ravinedaler og er et av 

de utvalgte kulturlandskapene i jordbruket. De utvalgte kulturlandskapene i jordbruket er en samling 

av de mest verdifulle kulturlandskapene i Norge. Disse områdene har også store visuelle kvaliteter, 

og dermed betydning for tema landskapsbilde. Områdene ved Nordre Eik og Øya berøres imidlertid 

ikke av tiltaket. 

5.3 Vurdering av tiltakene 

5.3.1 Tiltak A 

Vurdering av verdier 

Områdene som berøres av tiltaket er ikke av regional eller nasjonal verdi. Områdene er i dag allerede 

berørt av jernbanen, men denne er stort sett godt tilpasset landskapet. 
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Figur 5-5: Tiltak A –Rød linje viser nye spor, mens blå linje viser utstrekning av tiltaket 

Vurdering av konsekvenser 

Tiltaket medfører kun en mindre utvidelse langs eksisterende jernbanespor. Ved ny stasjon blir 

inngrepene noe større. Ny Leirsund stasjon etableres omtrent 400 meter lenger nord, på vestsiden av 

jernbanesporene. Tiltaket innebærer at randvegetasjonen langs jernbanen blir redusert, men det 

medfører liten endring av landskapsbildet og tiltaket bryter ikke med det overordnete 

landskapsbildets karakter. Utvidelsen av jernbanen er et lite inngrep i dette storskala landskapet og 

dominerer derfor ikke. Det er imidlertid usikkerhet rundt hvordan den nye plasseringen av stasjonen 

vil påvirke landskapsbildet lokalt. 

Lavt konfliktnivå Det antas at det overordnete landskapsbildets 
karakter i liten grad påvirkes. Konfliktnivået vurderes 
som lavt. Det er imidlertid usikkerhet rundt hvordan 
den nye plasseringen av stasjonen vil påvirke 
landskapsbildet lokalt. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

5.3.2 Tiltak B  

Vurdering av verdier 

Områdene som berøres av tiltaket er ikke av regional eller nasjonal verdi. Områdene er i dag allerede 

berørt av jernbanen, men denne er stort sett godt tilpasset landskapet. 
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Figur 5-6: Tiltak B. Rød linje viser nye spor, mens blå linje viser utstrekningen av tiltaket 

 

 

Vurdering av konsekvenser 

Tiltaket medfører kun en mindre utvidelse langs eksisterende jernbanespor. Ved ny stasjon blir 

inngrepene noe større. Ny Frogner stasjon er regulert inn på jordet vest for jernbanesporene der fv. 

171 krysser under jernbanen. Tiltaket innebærer at randvegetasjonen langs jernbanen blir redusert, 

men det medfører liten endring av landskapsbildet og tiltaket bryter ikke med det overordnete 

landskapsbildets karakter. Utvidelsen av jernbanen er et lite inngrep i dette storskala landskapet og 

dominerer derfor ikke. Det er imidlertid usikkerhet rundt hvordan den nye plasseringen av stasjonen 

vil påvirke landskapsbildet lokalt. 

Lavt konfliktnivå Det antas at landskapsbildets karakter i liten grad 
påvirkes. Konfliktnivået vurderes som lavt. Det er 
imidlertid usikkerhet rundt hvordan den nye 
plasseringen av stasjonen vil påvirke landskapsbildet 
lokalt. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

5.3.3 Tiltak C  

Vurdering av verdier 
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Områdene som berøres av tiltaket er ikke av regional eller nasjonal verdi. Områdene er i dag allerede 

berørt av jernbanen, men denne er stort sett godt tilpasset landskapet. 

Figur 5-7 Tiltak C. Rød linje viser nye spor, mens blå linje viser utstrekningen av tiltaket 

Vurdering av konsekvenser 

Tiltaket medfører kun en mindre utvidelse langs eksisterende jernbanespor. Tiltaket innebærer at 

randvegetasjonen langs jernbanen blir redusert og at deler av boligområdet i søndre del av Kløfta 

berøres, men det medfører liten endring av landskapsbildet og tiltaket bryter ikke med det 

overordnete landskapsbildets karakter. Utvidelsen av jernbanen er et lite inngrep i dette storskala 

landskapet og dominerer derfor ikke.   

Lavt konfliktnivå Det antas at landskapsbildets karakter i liten grad 
påvirkes. Konfliktnivået vurderes som lavt. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

5.3.4 Tiltak D  

Vurdering av verdier 
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Områdene som berøres av tiltaket er ikke av regional eller nasjonal verdi. Områdene er i dag allerede 

berørt av jernbanen, men denne er stort sett godt tilpasset landskapet. 

 

Figur 5-8: Tiltak D. Rød linje viser nytt spor, mens blå linje viser utstrekningen av tiltaket 

Vurdering av konsekvenser 

Tiltaket medfører kun en mindre utvidelse langs eksisterende jernbanespor. Tiltaket innebærer at 

randvegetasjonen langs jernbanen blir redusert og at noen boliger i nordre del av Kløfta berøres, 

men det medfører liten endring av landskapsbildet og tiltaket bryter ikke med det overordnete 

landskapsbildets karakter. Nye spor får en noe endret linjeføring der Gardermobanen og 

Hovedbanen krysser hverandre. Dette har ingen betydning da det her er flere veger og jernbanespor 

med samme retning gjennom landskapet. Utvidelsen av jernbanen er et lite inngrep i dette storskala 

landskapet og dominerer derfor ikke.   

Lavt konfliktnivå Det antas at landskapsbildets karakter i liten grad 
påvirkes. Konfliktnivået vurderes som lavt. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

5.3.5 Tiltak E  

Vurdering av verdier 
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Områdene som berøres av tiltaket er ikke av regional eller nasjonal verdi. Områdene er i dag allerede 

berørt av jernbanen, men denne er stort sett godt tilpasset landskapet. 

 

Figur 5-9: Tiltak E. Rød linje viser nytt spor, mens blå linje viser utstrekningen av tiltaket 

Vurdering av konsekvenser 

Tiltaket medfører kun en mindre utvidelse langs eksisterende jernbanespor. Tiltaket innebærer at 

randvegetasjonen langs jernbanen blir redusert, men det medfører liten endring av landskapsbildet 

og tiltaket bryter ikke med det overordnete landskapsbildets karakter. Nye spor får en noe endret 

linjeføring der Gardermobanen og Hovedbanen krysser hverandre. Dette har ingen betydning da det 

her er flere veger og jernbanespor med samme retning gjennom landskapet. Utvidelsen av jernbanen 

er et lite inngrep i dette storskala landskapet og dominerer derfor ikke.   

Lavt konfliktnivå Det antas at landskapsbildets karakter i liten grad 

påvirkes. Konfliktnivået vurderes som lavt. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 

alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 

siling i mulighetsstudien 

 

 

5.3.6 Tiltak F 

Vurdering av verdier 

Områdene som berøres av tiltaket er ikke av regional eller nasjonal verdi. Områdene er i dag allerede 

berørt av jernbanen, men denne er stort sett godt tilpasset landskapet. 
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Figur 5-10: Tiltak F. Rød linje viser nytt spor, mens blå linje viser utstrekningen av tiltaket  
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Vurdering av konsekvenser 

Tiltaket medfører kun en mindre utvidelse langs eksisterende jernbanespor. Tiltaket innebærer at 

randvegetasjonen langs jernbanen blir redusert, samt at det nye sporet kommer nærmere 

boligområdene øst for jernbanen på strekningen mellom Jessheim stasjon og fv. 174. Ved ny stasjon 

blir inngrepene noe større. Nye Nordby stasjon flyttes nord for fv. 174 der jernbanen krysser over 

fylkesvegen. Tiltaket medfører liten endring av landskapsbildet og tiltaket bryter ikke med det 

overordnete landskapsbildets karakter. Utvidelsen av jernbanen er et lite inngrep i dette storskala 

landskapet og dominerer derfor ikke. Det er imidlertid usikkerhet rundt hvordan den nye 

plasseringen av stasjonen vil påvirke landskapsbildet lokalt.  

Lavt konfliktnivå Det antas at landskapsbildets karakter i liten grad 
påvirkes. Konfliktnivået vurderes som lavt. Det er 
imidlertid usikkerhet rundt hvordan den nye 
plasseringen av stasjonen vil påvirke landskapsbildet 
lokalt.  

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 

alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 

siling i mulighetsstudien 

 

5.3.7 Tiltak G  

Vurdering av verdier 

Områdene som berøres av tiltaket er ikke av regional eller nasjonal verdi. Områdene er i dag allerede 

berørt av jernbanen, men denne er stort sett godt tilpasset landskapet. 

Figur 5-11: Tiltak G1 ved Jessheim stasjon. Rød linje viser nytt spor, mens blå linje viser utstrekningen av tiltaket  
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Figur 5-12: Tiltak G2 ved Bøn stasjon. Rød linje viser nytt spor, mens blå linje viser utstrekningen av tiltaket 

Vurdering av konsekvenser 

Tiltaket skjer stort sett innenfor dagens jernbanearealer. Tiltaket medfører liten endring av 

landskapsbildet og tiltaket bryter ikke med landskapsbildets karakter. 

Lavt konfliktnivå Det antas at landskapsbildets karakter i liten grad 
påvirkes. Konfliktnivået vurderes som lavt. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

5.3.8 Tiltak J  

Vurdering av verdier 

Områdene som berøres av tiltaket er ikke av regional eller nasjonal verdi. Områdene er i dag allerede 

berørt av jernbanen, men denne er stort sett godt tilpasset landskapet. 
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Figur 5-13: Tiltak J. Rød linje viser nytt spor, mens blå linje viser utstrekningen av tiltaket 

Vurdering av konsekvenser 

Tiltaket medfører kun en mindre utvidelse langs eksisterende jernbanespor. Tiltaket innebærer at 

randvegetasjonen langs jernbanen blir redusert og at noen boliger i nordre del av Kløfta og langs 

fv.454 berøres, men det medfører liten endring av landskapsbildet og tiltaket bryter ikke med det 

overordnete landskapsbildets karakter. Utvidelsen av jernbanen er et lite inngrep i dette storskala 

landskapet og dominerer derfor ikke.   

Lavt konfliktnivå Det antas at landskapsbildets karakter i liten grad 
påvirkes. Konfliktnivået vurderes som lavt. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 
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5.3.9 Tiltak K 

Vurdering av verdier 

Områdene som berøres av tiltaket er ikke av regional eller nasjonal verdi. Områdene er i dag allerede 

berørt av jernbanen, men denne er stort sett godt tilpasset landskapet. 

Figur 5-14: Tiltak K. Rød linje viser nytt spor, mens blå linje viser utstrekningen av tiltaket 

Vurdering av konsekvenser 

Det er usikkert om tiltaket vil medføre nye fyllinger i elva Vorma. Dersom strandsonen kan 

reetableres som i dag vil tiltaket medføre liten endring av landskapsbildets karakter.  

 

Lavt konfliktnivå Det antas at landskapsbildets karakter i liten grad 
påvirkes. Konfliktnivået vurderes som lavt. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 
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6 Naturmangfold 

6.1 Kunnskapsgrunnlag og datakilder 

Følgende kartgrunnlag og datakilder er benyttet som grunnlag for vurderingene 

• Naturtypekart (Miljødirektoratet) (22) 

• Artsfunksjon (Miljødirektoratet) (22) 

• Verneområder (Miljødirektoratet) (22) 

• Vannmiljø (Miljødirektoratet) (22) 

• Rødlistearter (Artsdatabanken) (23) 

6.2 Overordnet beskrivelse av dagens situasjon 

Romerikes sandurlandskap har mye furu- og barblandingsskog. Søndre del av regionen tilhører 

nordlige bar- og edellauvskogssone, mens nordre del tilhører den sørlige barskogsone. Mye myr er 

oppdyrket, men fortsatt fins enkelte større nedbørsmyrer igjen (18). Områdene har innslag av 

verdifullt ravinelandskap. Ravinedaler har stabilt høy luftfuktighet, noe som skaper et viktig habitat 

for en rekke arter, blant annet insekter, vedboende sopp, moser og lav, ofte sjeldne arter. Elven Leira 

renner gjennom området parallelt med jernbanen på store deler av strekningen.  

6.3 Vurdering av tiltakene 

6.3.1 Tiltak A 

Vurdering av verdier 

 

Figur 6-1: Tiltak A i nær tilknytning til naturtypelokaliteter 

Sørøst for linja er det registrert naturtyper kategorisert som svært viktige, henholdsvis 

Leiravassdraget (kroksjø) i sør og Leira (gråor-heggeskog) i nord. Nærliggende naturtypelokaliteter på 

nordvestsiden er en ravinedal med lokal verdi. 
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Vurdering av konsekvenser 

Tiltak A er bygging av nytt enkeltspor for Hovedbanen i sørgående retning langs vestsiden av 

Gardermobanen. Naturtypelokalitetene på østsiden berøres dermed ikke. Tiltaket vil muligens 

medføre mindre inngrep i ravinedalen på vestsiden. Tiltak A vil trolig likevel ha lavt konfliktnivå for 

tema naturmangfold.  

Lavt konfliktnivå Kan gi noe inngrep i lokalt viktig naturtype. Tiltak A 
vurderes likevel å trolig ha lavt konfliktnivå for tema 
naturmangfold. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

6.3.2 Tiltak B 

Vurdering av verdier 

På østsiden av jernbanen er det registrert en ravinedal, en naturtypelokalitet vurdert som svært 

viktig. Lokaliteten utgjør et isolert system som er avkuttet av vei og jernbane. Det ligger i en region 

med store historiske inngrep i ravinelandskapet og har derfor en viktig restfunksjon. 

Inngrepsstatusen innenfor avgrensningen er forholdsvis liten. Innenfor ravinedalen er det registrert flere 

naturtypelokaliteter av gammel granskog. 
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Figur 6-2: Tiltak B i nær tilknytning til naturtypelokaliteter 

Vurdering av konsekvenser 

Tiltak B medfører en breddeutvidelse på vestsiden av eksisterende spor. Dette vil ikke gi inngrep i 

ravinedalen på østsiden, og tiltak B gir et lavt konfliktnivå med tanke på denne. Lenger sør vil sporet 

krysse over Leira på ny bru. Langs Leira er det registrert gråor-heggeskog med A-verdi (svært viktig).  

Mandelpilkratt eller enkeltstående, gamle mandelpiler (VU) finnes spredt langs hele denne delen av 

vassdraget, og iblandet er også korgpil og trolig også hvitpil (VU). Selve elveløpet er et viktig 

oppvekstområde for de rødlistede fiskeartene gjørs (EN) og asp (VU). Konfliktnivået vil være avhengig 

av type bru (bl.a høyde) og inngrepets omfang. Totalt sett vurderes konfliktnivået som lavt. 

 

Lavt konfliktnivå Tiltak B vurderes å ha lavt konfliktnivå for tema 
naturmangfold. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 
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Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

6.3.3 Tiltak C 

Vurdering av verdier 

Det er ingen kjente verdier for tema naturmangfold knyttet til tiltaksområde C. 

Vurdering av konsekvenser 

Lavt konfliktnivå Tiltak C medfører ubetydelige endringer for tema 
naturmangfold. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

6.3.4 Tiltak D 

Vurdering av verdier 

Helt i sør vil nytt spor i tiltak D kunne berøre registrert naturtype med slåttemark, i verdikategori B – 

viktig. Det vil imidlertid være et lite inngrep helt i utkanten av arealet.  

Vurdering av konsekvenser 

Lavt konfliktnivå Tiltak D medfører små endringer for tema 
naturmangfold. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 
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Figur 6-3: Tiltak D berører utkanten av et område med slåttemark’æåp0 

6.3.5 Tiltak E 

Vurdering av verdier 

Det er ingen kjente verdier for tema naturmangfold knyttet til tiltaksområde E. 

Vurdering av konsekvenser 

Lavt konfliktnivå Tiltak E medfører ubetydelige endringer for tema 
naturmangfold. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

6.3.6 Tiltak F 

Vurdering av verdier 

Det er ingen kjente verdier for tema naturmangfold knyttet til tiltaksområde F. 

Vurdering av konsekvenser 

Lavt konfliktnivå Tiltak F medfører ubetydelige endringer for tema 
naturmangfold. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 
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6.3.7 Tiltak G1 

Vurdering av verdier 

Det er ingen kjente verdier for tema naturmangfold knyttet til tiltaksområde G1. 

Vurdering av konsekvenser 

Lavt konfliktnivå Tiltak G1 medfører ubetydelige endringer for tema 
naturmangfold. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

6.3.8 Tiltak G2 

Vurdering av verdier 

Tiltak G2 ligger innenfor verneområde Andelva, Nessa og Risa dyrelivsfredning. Fredningen gjelder i 

et område med evjer og strandkanter på strekningen fra Minnesund til Svanefossen i Vorma, samt 

sideelvene Andelva, Risa og Nessa. Viktigst i ornitologisk sammenheng er øvre del av Vorma samt 

nedre del av Andelva. Her er vannet stilleflytende med rik bunn og flytebladvegetasjon og med rikelig 

sumpvegetasjon i beskyttede viker og tilløp. Strekningen fra Minnesund til Eidsvoll er ofte isfri om 

vinteren og dette er et av landets viktigste overvintringssted for sangsvaner. Vorma er, sammen med 

Risa og Andelva, også viktig vinteroppholdssted for ender; eksempelvis stokkand, kvinand, laksand, 

brunnakke, taffeland, toppand og laksand. Vorma, med sideelver, har betydning som trekkområde 

for våtmarksfugl. Lav vannstand om våren gir gode forhold for matsøk. Arter som trane, vipe, heilo, 

laksand, toppand, kvinand, sædgås og grågås benytter området under trekket. Området har også 

funksjon som hekkelokalitet for en rekke arter. Blant annet stokkand, kvinand, fossekall, skogsnipe, 

rugde, strandsnipe, enkeltbekkasin, storspove og sivhøne er observert hekkende. I krattvegetasjonen 

langs elvene hekker mange arter spurvefugl. 
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Figur 6-4: Tiltak G2 med tilgrensende verneområde 

Vurdering av konsekvenser 

Tiltak G2 er forlengelse av kryssingssporene på Bøn til minst 650 m lengde. Tiltaket gjennomføres på 

arealer som tidligere hadde jernbanespor, men som ble revet for noen år siden, se figur 6-5 og figur 

6-6. Tiltaket utføres dermed ikke utenfor sporområdet, men tiltak i verneområder vil likevel medføre 

økt behov for vurderinger og formell prosess med vernemyndighetene. 

Sporvekselen flyttes til enden av rettstrekket (ca 85 m). Området har tidligere hatt jernbanespor (vist 

på det nederste bildet), men disse ble revet for et par år siden. ¨ 
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Figur 6-5: Tiltak G2 med forlengelse og flytting av krysningsspor Figur 6-6: Tiltak G2, flyfoto 

 

Lavt konfliktnivå  

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

Inngrep i naturvernområde, men innenfor 
sporområdet. Medfører formell prosess med 
vernemyndighetene. Middels konfliktnivå 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

6.3.9 Tiltak J 

Vurdering av verdier 

Det er ingen kjente verdier for tema naturmangfold knyttet til tiltaksområde J 

Vurdering av konsekvenser 

Lavt konfliktnivå Tiltak J medfører ubetydelige endringer for tema 
naturmangfold 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 
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6.3.10 Tiltak K 

Vurdering av verdier 

Eidsvold stasjon ligger delvis innenfor verneområde for Vorma. Beskrivelse av verneverdiene likner 

beskrivelsen for verneområdene i tiltak G2. 

 

Figur 6-7: Tiltaksområde K med tilgrensende verneområde  

Vurdering av konsekvenser 

Tiltak K innebærer et nytt vendespor med plattform ut mot Vorma. Strandsonen her er nylig 

reetablert etter utbygging av dobbeltspor nord for stasjonen, og er betydelig mer påvirket enn ved 

tiltak G2. Dersom tiltaket medfører ytterligere utfylling i elva vil det kunne medføre noe miljøskade. 

Dersom tiltaket kan gjennomføres på eksisterende arealer, vil det ikke medføre noen endringer for 

naturmangfold. Inngrepet skjer i et verneområde, og selv om det kan være lite, krever det en formell 

prosess mot vernemyndighetene. Konfliktnivået vurderes som middels. 

Lavt konfliktnivå  

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

Inngrep i verneområde, som fra før er betydelig 
påvirket i samme område 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 
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7 Friluftsliv / by- og bygdeliv 

7.1 Kunnskapsgrunnlag og datakilder 

Følgende kartgrunnlag og datakilder er benyttet som grunnlag for vurderingene 

• Statlig sikrede friluftslivsområder (Miljødirektoratet) (22) 

• Kartlagte friluftsområder, verdi (Miljødirektoratet) (22) 

• Turkart, Lillestrøm kommune (24) 

• Turkart, Ullensaker kommune (25) 

• Statistisk sentralbyrå (26) 

• Finn-kart (35) 

• Lillestrøm kommunes kartportal (36) 

Ullensaker kommunes kartportal (37) 

Det er ikke foretatt støyberegninger av de ulike tiltakene i denne fasen. Det må gjøres 

støyberegninger i det videre arbeidet. Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter som følge av 

støy og støytiltak vil påvirke konsekvenser for friluftsliv / by- og bygdeliv.  

7.2 Overordnet beskrivelse av dagens situasjon 

Langs hovedbanen ligger tettsteder og byer som har hatt en betydelig utvikling etter etablering av 

hovedbanen. Mellom Leirsund og Eidsvold, finner vi blant annet Kløfta, med om lag 6 500 

innbyggere, Jessheim med om lag 20 000 innbyggere, Råholt med ca. 13 100 innbyggere og Eidsvoll 

omlag 6 100 innbyggere (26) som noen av de større tettstedene.  

Jernbanen går gjennom store, sammenhengende jordbrukslandskap, som delvis opparbeides med 

løypenett om vinteren. Det er etablert sommerløyper og sykkelløyper med turkart i både Lillestrøm 

og Ullensaker kommune. 

7.3 Vurdering av tiltakene 

7.3.1 Tiltak A 

Vurdering av verdier 

Det er ingen særskilte verdier for tema friluftsliv / by- og bygdeliv knyttet til tiltaksområde A. 

Leirsund stasjon foreslås flyttet ca. 400 m nordøst for eksisterende stasjon. Det nye området ligger 

langs eksisterende jernbanelinje. Vest for området ligger jordbruksareal.  
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Figur 7-1Ortofoto som viser kollektivsymbol på dagens stasjon og ny stasjonslokalisering markert med rødt 
(kilde: kart.finn.no) 

Eksisterende stasjon har ca. 3 100 ukentlige av- og påstigninger. Ved dagens stasjoner det ca. 50 

pendlerparkeringsplasser. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Det nye stasjonsområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til jernbaneformål. Leirsund er ikke et 

prioritert vekstområde i gjeldende kommuneplan. Det er ikke avsatt nye utbyggingsområder omkring 

ny stasjon eller i Leirsund for øvrig.  Dette er også i tråd med forutsetningene i regional plan for areal 

og transport i Oslo og Akershus.  
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Figur 7-2 Utsnitt av gjeldende kommuneplans arealdel (Kilde: Lillestrøm kommunes planinnsyn). Ny 
stasjonslokalisering angitt med rødt. 

Det er lav tetthet av boliger og arbeidsplasser på Leirsund, noe som gjenspeiles i ukentlige av- og 

påstigninger på stasjonen. Det nye stasjonsområdet flyttes noe mindre sentralt, og de fleste reisende 

vil få noe større avstand til ny stasjon. Flytting vil kreve opprusting av vegnett fram til ny stasjon og 

justering av bussruter. 

Leirsund stasjon har i dag ca. 50 pendlerparkeringsplasser. Ved det nye stasjonsområdet er det i 

gjeldende planer avsatt et stort areal til jernbaneformål. Det vurderes derfor å være mulig å etablere 

minst tilsvarende antall parkeringsplasser ved ny stasjon.  

 

Lavt konfliktnivå Tiltak A medfører ubetydelige endringer for tema 
friluftsliv / by- og bygdeliv. Ny stasjon legges noe 
mindre sentralt. Flytting vil kreve opprusting av 
vegnett framt il ny stasjon og justering av bussruter. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 
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Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

7.3.2 Tiltak B 

Vurdering av verdier 

En del sykkelruter som er del av kommunens større sykkelrutenett går gjennom området.  

 

Figur 7-3: Sykkelruter (i grønt) på Frogner i Lillestrøm kommune (24) i områdene rundt tiltak B 

Nye Frogner stasjon foreslås som en samlokalisering mellom eksisterende Frogner stasjon og 

Lindeberg stasjon langs et nytt dobbeltspor. Stasjonen flyttes med dette ca. 900 m øst for dagens 

Frogner stasjon, og ca. 2 km sør for dagens Lindeberg stasjon. 
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Figur 7-4 Ortofoto som viser kollektivsymbol på dagens stasjoner og ny stasjonslokalisering markert med rødt 
(kilde: kart.finn.no) 

Eksisterende Frogner stasjon har ca. 8 000 ukentlige av- og påstigninger. Lindeberg stasjon har i dag 

ca. 2 900 av- og påstigninger pr. uke. Ved dagens stasjoner det til sammen ca. 250 

pendlerparkeringsplasser. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Sykkelrutene forutsettes opprettholdt, selv ved mindre omlegginger som følge av tiltaket. Frogner 

stasjon flyttes og Lindeberg stasjon stenges for av- og påstigning. Dette vil endre ferdselsmønsteret i 

området, men ha liten betydning for temaet. 

Kommuneplanens arealdel viser framtidig boligutvikling på områdene vest og nordvest for nytt 

stasjonsområde. Dette er også i tråd med forutsetningene i regional plan for areal og transport i Oslo 

og Akershus, der Frogner er markert som prioritert lokal by/tettsted. På østsiden av det nye 

stasjonsområdet er arealer avsatt til landbruks-, natur- og friluftsliv samt reindrift (LNFR).  På LNFR-

området er det delvis angitt hensynssone for bevaring av naturmiljø (H560).   
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Figur 7-5 Utsnitt av gjeldende kommuneplans arealdel (Kilde: Lillestrøm kommunes planinnsyn). Ny 
stasjonslokalisering angitt med rødt. 

Den nye stasjonen foreslås lagt ca. 1 km vest for Frogner sentrum og ca. 1,7 km sør for Lindeberg 

sentrum. I Frogner planlegges utbygging mellom sentrum og det nye stasjonsområdet. Dette vil gi 

stasjonen en god tilknytning til tettstedet. For Lindebergs del vil den nye stasjonen bli dårligere 

tilknyttet tettstedet.  

Mange beboere vil få lenger vei til ny stasjon enn i dag, selv om kommuneplanen legger opp til 

utbygging omkring nytt stasjonsområde. Avstanden for beboere på Frogner vil stort sett være inntil 

1,5 km til ny stasjon. Dette anses som akseptabel gang-/sykkelavstand. Det er gode gang-

/sykkelveiforbindelser mellom Frogner sentrum og det nye stasjonsområdet. Beboere på Lindeberg 

vil få dårligere tilgjengelighet til den nye stasjonen. Flytting av stasjonen vil kreve utbedring av gang-

/sykkelveiforbindelser mellom Lindeberg og ny stasjon. De fleste beboerne på Lindeberg vil få maks. 

3 km til ny stasjon, noe som anses som akseptabel sykkelavstand. Man kan anta at noen færre vil 

velge å gå til toget fra Lindeberg. Dette bør tas i betraktning ved vurdering av behovet for 

parkeringsplasser for biler og sykler ved ny stasjon.  

Den nye Frogner stasjon vil bli liggende inntil fv. 171 Haldenveien, der det i dag kjøres buss. 

Mulighetene for å knytte den nye stasjonen til øvrig kollektivtilbud vil være til stede.  
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Den nye stasjonens nærhet til planlagt boligutviklingsområde samt LNFR-område og hensynssone for 

bevaring av naturmiljø kan gi utfordringer med tanke på å få etablert pendlerparkering med et 

tilsvarende antall biloppstillingsplasser som i dag (ca. 250 stk.) ved den nye stasjonen. 

 

Lavt konfliktnivå Sykkelrutene opprettholdes. Lavt konfliktnivå. 
Mange beboere vil få større avstand til ny stasjon 
enn i dag. Det bør etableres bedre gang- og 
sykkelveiforbindelser fra Lindeberg.  

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

7.3.3 Tiltak C 

Vurdering av verdier 

«Trollskogen» er registrert som svært viktig friluftsområde Naturbase (22). Området ligger tett på 

toglinja, og beskrives som et lite skogholt og viktig lekeområde, brukt både av barn og unge i 

nærområdet og av barnehager og skoler, til lek, hyttebygging og gapahuk. Det trekkes frem at 

området har ganske stor symbolverdi. Til tross for at området er registrert som svært viktig i en 

nasjonal database, må lokaliteten, størrelsen (ca. 30 dekar) og type tatt i betraktning, regnes som 

lokalt viktig. 

 

Øvrige verdier registrert i området lenger unna jernbanen er lekeplasser og idretts- og 

rekreasjonsområde under utvikling, samt uteoppholdsarealer til Bakke skole, Vesong ungdomsskole, 

barnehager og isbane. Nå brukes fotballbanene, volleyballbane ved Vesong, lekeapparater på 

skolene og området brukes til turgåing. Kunstgressgbanen brukes mye. Skoleområdet på Bakke skole 

brukes aktivt også utenom skoletiden. Akebakke i skolegården på Bakke skole. Anlegget i Bakkedalen 

vil når det står helt klart inneholde fotballbaner, tennisbaner, idrettshall, lekeplass og areal for 

egenorganiserte aktiviteter. 
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Figur 7-6: Viktige friluftsområder registrert nær tiltak C. «Trollskogen» ligger helt inntil jernbanen. 

Vurdering av konsekvenser 

Tiltak C vil gjøre beslag i utkanten av skogen og redusere friluftsområdet noe. Støyskjerming må 

etableres. Konfliktnivået vurderes likevel som lavt. 

 

Lavt konfliktnivå Konfliktnivået for tiltak C vurderes som lavt for tema 
by- og bygdeliv.  

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 
  



KVU Hovedbane nord  multiconsult.no 

Ikke prissatte konsekvenser 7 Friluftsliv / by- og bygdeliv 

 

10212454-TVF-RAP-05 20. august 2020 / 01 
  Side 56 av 75 

7.3.4 Tiltak D 

Vurdering av verdier 

Tiltak D går gjennom et område registrert i Naturbase som viktig friluftsområde (22). Pilegrimsleden 

går gjennom store deler av området, Syslervegen går gjennom området i vest og Kløfta kultursti 

følger Den Wingerske Kongeveg mot Lautenbakken. Det kjøres skiløyper på jordene om vinteren. 

 

Figur 7-7: Viktige friluftsområder registrert nær tiltak D.  

Vurdering av konsekvenser 

Det vurderes at kvaliteten knyttet til verdiene i området endres i ubetydelig grad som følge av tiltak 

D. Løypenett, sommer som vinter, forutsettes videreført.  

Lavt konfliktnivå Konfliktnivået for tiltak D vurderes som lavt for tema 
by- og bygdeliv. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

7.3.5 Tiltak E 

Vurdering av verdier 

Det er ingen kjente verdier for tema friluftsliv / by- og bygdeliv knyttet til tiltaksområde E. 

Vurdering av konsekvenser 

Lavt konfliktnivå Tiltak E medfører ubetydelig endringer for tema 
friluftsliv / by- og bygdeliv 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 
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7.3.6 Tiltak F  

Vurdering av verdier 

Tiltak F består av et ekstra spor nordover fra Jessheim stasjon, på østsiden av det eksisterende, og 

nordover gjennom Jessheim. Tettstedet Jessheim har om lag 20 000 innbyggere (26). 

Nord for Jessheim berører tiltaket friluftsområdet Brennifjellet, som er registrert som svært viktig i 

Naturbase. Området er et større friluftslivsområde med mange stier og turmuligheter, hvor flere av 

stiene er merket både sommer og vinter. Det er angitt som et mye brukt område, spesielt av 

innbyggere på Nordbymoen og Gystadmarka.  

Nordby stasjon foreslås flyttet ca. 1,1 km nordover. Ny stasjon blir liggende på nordsiden av fv. 174 
Jessheimvegen.  

  

Figur 7-8 Ortofoto som viser kollektivsymbol på dagens stasjon og ny stasjonslokalisering markert med rødt 
(kilde: kart.finn.no) 

Eksisterende stasjon har ca. 4 900 ukentlige av- og påstigninger. Stasjonen ligger inne i 

tettbebyggelsen på Nordby, og har svært lite plass. Det er kun et fåtall parkeringsplasser for biler og 

sykler.   

Vurdering av konsekvenser 

Tiltaket innebærer utvidelse av sporområdet gjennom boligområder og i det registrerte 

friluftsområdet Brennlifjellet. Boligområdene vektlegges ikke i metoden for temaet. Inngrepet langs 

dagens spor i friluftsområdet vurderes å ha lavt konfliktnivå. 
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Nytt stasjonsområde foreslås nord for eksisterende bebyggelse på Nordby. Kommuneplanens 

arealdel avsetter areal til framtidig boligbebyggelse sørvest for nytt stasjonsområde, mellom fv. 175 

og fv. 1496. Øst for det nye stasjonsområdet er det avsatt areal til framtidig kombinert bebyggelse og 

anleggsformål (skravert hvit og oransje) samt grav- og urnelund (mørk rødt). Området for kombinert 

bebyggelse og anleggsformål forutsettes bygget ut med boliger, forretning (ikke plasskrevende 

varer), tjenesteyting og service (bydelssenter), samt ev. kontor og servering. Innenfor det kombinerte 

utbyggingsområdet skal det også avsettes areal til innfartsparkering, kollektivknutepunkt (buss og 

togstasjon). Kommuneplanen legger således opp til noe mer utbygging i nærheten av ny stasjon. 

Dette er også i tråd med forutsetningene i regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, der 

området mellom Jessheim og Gardermoen er vist som et prioritert vekstområde. Jessheim er markert 

som en regional by og områdene i retning Gardermoen er vist som et særlig innsatsområde for økt 

by- og næringsutvikling og som et regionalt område for arbeidsplassintensive virksomheter. 

 
Figur 7-9 Utsnitt av kommuneplanens arealdel (Ullensaker kommunes planinnsyn). Ny stasjonslokalisering angitt med rødt. 
 

Tilliggende boliger og arbeidsplasser vil i hovedsak ligge sør for foreslått ny stasjon. Flere vil få noe 

lenger vei til ny togstasjon enn i dag, selv om kommuneplanen legger opp til noe utbygging omkring 

nytt stasjonsområde.  

De som bor lengst sør på Nordby kan tenkes å velge å benytte Jessheim stasjon framfor den nye 

Nordby stasjon. Det vil likevel være relativt kort avstand mellom stasjonene (ca. 2,6 km), og dermed 

gang- eller sykkelavstand til stasjonen for de fleste.  

Det er gang-/sykkelveinett fra Nordby til det foreslåtte nye stasjonsområdet. Tilgjengeligheten for 

myke trafikanter vurderes derfor å være god.  

Nordby stasjon har ved dagens lokalisering kun få pendlerparkeringsplasser for biler og sykler. 

Flytting av stasjonen vil gi større muligheter for å kunne etablere tilfredsstillende parkeringsdekning. 
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Selv om noen flere kan forventes å få litt lenger vei til togstasjon, forventes ikke flyttingen å medføre 

at mange vil kjøre bil til stasjonen, da avstanden for de fleste fortsatt vil være innenfor ca. 1,5 km og 

det er gode forbindelser for gående og syklende. 

Den nye stasjonslokaliseringen gir bedre muligheter til å etablere knutepunkt enn ved dagens 

lokalisering i tettbebyggelsen. Den nye stasjonen foreslås langs fv. 174, med gode 

forbindelsesmuligheter mot Gardermoen, E6 og E16.   

 

Lavt konfliktnivå Inngrep langs dagens spor i registrert friluftsområde, 
men vil ikke påvirke områdets bruk i vesentlig grad. 
Området der ny stasjon foreslås etablert er i 
kommuneplanens arealdel avsatt til 
utbyggingsformål, bl. a. for etablering av nytt 
knutepunkt med buss- og togstasjon, bolig- og 
næringsutvikling. Flytting av stasjonen er i tråd med 
overordnete planer for stedsutviklingen. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

7.3.7 Tiltak G1 

Vurdering av verdier 

Det er ikke knyttet spesielle verdier til området med krysningssporet i tiltak G1.  

Vurdering av konsekvenser 

Lavt konfliktnivå Tiltak G1 medfører ubetydelig endringer for tema 
friluftsliv / by- og bygdeliv 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

7.3.8 Tiltak G2 

Vurdering av verdier 

Det er ikke knyttet spesielle verdier til området med krysningssporet i tiltak G2.  

Vurdering av konsekvenser 

Lavt konfliktnivå Tiltak G2 medfører ubetydelig endringer for tema 
friluftsliv / by- og bygdeliv 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 
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7.3.9 Tiltak J 

Vurdering av verdier 

Verdiene i området tilsvarer tiltak D. 

 

Vurdering av konsekvenser 

Det vurderes at kvaliteten knyttet til verdiene i området endres i ubetydelig grad som følge av tiltak 

D. Løypenett, sommer som vinter, forutsettes videreført.  

Lavt konfliktnivå Konfliktnivået for tiltak J vurderes som lavt for tema 
by- og bygdeliv. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

7.3.10 Tiltak K 

Vurdering av verdier 

Tiltak K er et nytt vendespor med plattform på Eidsvoll stasjon, og er tenkt plassert på østsiden av 

stasjonen, ut mot Vorma. Det er ingen kjente verdier for tema friluftsliv / by- og bygdeliv knyttet til 

tiltaksområde K, forutsatt at tursti langs vassdragetikke berøres. 

Vurdering av konsekvenser 

Lavt konfliktnivå Tiltak K medfører ubetydelig endringer for tema 
friluftsliv / by- og bygdeliv 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 
  



KVU Hovedbane nord  multiconsult.no 

Ikke prissatte konsekvenser 8 Naturressurser 

 

10212454-TVF-RAP-05 20. august 2020 / 01 
  Side 61 av 75 

8 Naturressurser 

8.1 Kunnskapsgrunnlag og datakilder 

Følgende kartgrunnlag og datakilder er benyttet som grunnlag for vurderingene: 

• AR5, arealtype (NIBIO) (27) 

• Jordkvalitet (NIBIO) (28) 

• Grus og pukk (NGU) (29) 

• Mineralressurser (NGU) (30) 

• Løsmasser (NGU) (31) 

• Grunnvannsressurser (NGU) (32)  

Det er gjort overordnede arealberegninger for dyrka mark for de ulike tiltakene. For tiltakene med 

ett spor er dette gjort ved å sette en buffer med 10 meter avstand fra senterlinje spor, altså en total 

bredde langs sporet på 20 meter. For tiltak B, som er det eneste med dobbelt spor, er den totale 

bredden satt til 30 meter. Det er ikke skilt på om det forutsettes gjerde langs sporene eller ikke. 

Gjerde vanskeliggjør jordbruksdrift nær sporene.  

I henhold til metodikk for konsekvensanalyser for senere faser inngår ikke skog som en del av de 

ikke-prissatte konsekvensene. Det er derfor heller ikke omtalt her, og det er ikke gjort egne 

beslagsberegninger for skogbruksarealer. 

Jordkvalitet er definert, kartlagt og beskrevet av Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) (28). De 

benytter følgende inndeling: 

Svært god jordkvalitet: Jordbruksareal som er lettdrevne og som normalt sett gir gode og årvisse 

avlinger av kulturvekster tilpasset det lokale klimaet. Det forutsettes at arealer med grøftebehov har 

fungerende grøftesystem og at områder som er noe tørkeutsatt blir kunstig vannet. Jordbruksareal i 

denne klassen har mindre enn 20 prosent helling. 

God jordkvalitet: Jordbruksareal med egenskaper som kan begrense vekstvalg og påvirke den 

agronomiske praksisen. Det kan dreie seg om jordegenskaper som er ugunstige for enkelte 

kulturvekster, eller areal med hellingsgrad mellom 20 og 33 prosent som kan begrense bruken av 

enkelte jordbruksmaskiner. Svært tørkeutsatt jord hører hjemme i denne klassen, men med gunstige 

klimaforhold og tilgang til vanningsanlegg kan jorda likevel være svært godt egnet til 

grønnsaksdyrking og andre tidligproduksjoner. 

Mindre god jordkvalitet: Jordbruksareal med store begrensninger, enten i form av jordegenskaper 

som i stor grad påvirker valg av vekster og agronomisk praksis, eller grunnet bratt terreng (over 33 

prosent helling). En stor del av arealene i denne klassen brukes som beite, noe de ofte er svært godt 

egnet til. 

8.2 Overordnet beskrivelse av dagens situasjon 

Det er ikke registrert mineral, pukk- eller grusressurser i tilknytning til strekningen. Løsmassene langs 

strekningen består i hovedsak av hav- og fjordavsetning, med et større område med breelvavsetning 

mellom Eidsvoll og Jessheim, flomavsetninger rundt Kløfta og elve- og bekkeavsetninger rundt 

Leirsund. Det er ingen kjente planer for utnyttelse av løsmasser i området. 

Lillestrøm kommune er en viktig landbrukskommune og står for en betydelig produksjon. Av 

kommunens 460.000 dekar utgjør jordbruksarealet 119.089 dekar. Det meste av jorda er av høy 

kvalitet og egnet for kornproduksjon (32).  
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Ullensaker hadde i 2019 78 360 dekar jordbruksareal, og også her er det i hovedsak jord av høy 

kvalitet. 

På øvre Romerike er det også forholdsvis store grunnvannsressurser. Spesielt ressursene i området 

rundt Gardermoen er betydelige. Ved bygging av infrastruktur må det vurderes om det er behov for 

tiltak for å beskytte disse ressursene. 

  

  

Figur 8-1: Løsmasser langs dagens hovedbane  
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Figur 8-2: Grunnvannsressurser langs dagens hovedbane  

Naturressursene langs linja omfatter i hovedsak landbruksarealer i form av fulldyrka jord og 

innmarksbeite, samt grunnvannsressurser. Beskrivelse av verdier og konsekvenser er derfor knyttet 

til disse ressursene.  

8.3 Vurdering av tiltakene 

8.3.1 Tiltak A 

Vurdering av verdier 
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Tiltak A går gjennom et område med fulldyrka jord av ulik jordkvalitet. Den nordøstre delen er av 

svært god kvalitet.  

  
Figur 8-3: Arealtyper i tiltaksområde A Figur 8-4: Jordkvalitet i tiltaksområde A 

 

Vurdering av konsekvenser 

Tiltak A vil medføre et estimert beslag på 1,9 dekar fulldyrka jord og 1,4 dekar innmarksbeite. Det 

meste av dette er jord av svært god jordkvalitet. Beslaget er imidlertid av såpass lite omfang at 

konfliktnivået vurderes som lavt. 

Tabell 8-1: Arealbeslag for tiltak A 

Tiltak Arealtype Areal (dekar) 

A Fulldyrka jord 1,9 

Innmarksbeite 1,4 

 

Lavt konfliktnivå Tiltak A vurderes ha lavt konfliktnivå for tema 
naturressurser 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

8.3.2 Tiltak B 

Vurdering av verdier 

Tiltak B går gjennom store, sammenhengende landbruksarealer på Frogner, av svært god eller god 

jordkvalitet, i tillegg til skog. Jorda driftes tett inntil jernbanen på begge sider.  
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Figur 8-5: Arealtyper i tiltaksområde B Figur 8-6: Jordkvalitet i tiltaksområde B 

 

Vurdering av konsekvenser 

Tiltak B vil medføre et estimert beslag på 13,5 dekar fulldyrka jord og 0,5 dekar innmarksbeite. Det 

meste av dette er jord av svært god og god jordkvalitet. Tiltaket går gjennom det aktivt 

landbruksområde som i dag driftes tett opp til jernbanen. Utvidelse av linja vil redusere areal med 

verdifull produksjonsjord, men trolig ikke vanskeliggjøre driften generelt.  

Deler av området er regulert til bolig i reguleringsplan for Hval Søndre, selv om det i dag fortsatt er 

jordbruksdrift på arealene. Dette arealet må i så måte ansees som allerede beslaglagt, og kan trekkes 

fra det beregnede beslaget. 

 

Figur 8-7: Reguleringsplankart for Hval Søndre 

I nordre del berører tiltaket områder med begrenset grunnvannspotensial. 
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Tabell 8-2: Arealbeslag for tiltak B 

Tiltak Arealtype Areal (dekar) 

B Fulldyrka jord 13,5 (delvis 
regulert til 
bolig) 

Innmarksbeite 0,5 

 
 

Lavt konfliktnivå Arealbeslaget er av noe størrelse i et område med 
svært god jordkvalitet, men store deler av arealer 
som beslaglegges er allerede omdisponert gjennom 
regulering til boligformål.. Tiltaket vurderes totalt 
sett likevel å ha et lavt konfliktnivå for tema 
naturressurser. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

8.3.3 Tiltak C 

Vurdering av verdier 

Jordbruk og skog dominerer langs linja sør, frem til bebyggelsen rundt Kløfta (Søndre Bakke). 

Jordkvaliteten er av svært god og god kvalitet. 

Tiltaket ligger også i et område med begrenset grunnvannspotensial. 

 

 

 

 
Figur 8-8: Arealtyper i tiltaksområde C Figur 8-9: Jordkvalitet i tiltaksområde C 

Vurdering av konsekvenser 

Tiltak C vil medføre et estimert beslag på 8 dekar fulldyrka jord. Dette er jord av svært god og god 

jordkvalitet. Tiltaket går gjennom det aktivt landbruksområde som i dag driftes tett opp til jernbanen. 

Utvidelse av linja vil redusere areal med verdifull produksjonsjord, men trolig ikke vanskeliggjøre 

driften generelt.  
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På store deler av strekningen berører tiltaket områder med begrenset grunnvannspotensial. Med 

nødvendig oppmerksomhet rundt problemstillingen bør konfliktnivået være lavt. 

Tabell 8-3: Arealbeslag for tiltak C 

Tiltak Arealtype Areal (dekar) 

C Fulldyrka jord 8,0 

Innmarksbeite 0 

 
 

Lavt konfliktnivå Tiltaket medfører noe beslag av verdifull dyrka mark, 
men vurderes totalt sett likevel å ha et lavt 
konfliktnivå for tema naturressurser. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

8.3.4 Tiltak D 

Vurdering av verdier 

Nord for bebyggelsen på Kløfta ligger tiltak D i et område med fulldyrka jord. Jordkvaliteten er 

hovedsakelig av svært god eller god kvalitet, med innslag av mindre god jordkvalitet.  

Tiltaket ligger også i et område med begrenset grunnvannspotensial. 

 

 

 

 
Figur 8-10: Arealtyper i tiltaksområde D Figur 8-11: Jordkvalitet i tiltaksområde D 

 

Vurdering av konsekvenser 

Tiltak D medfører et estimert arealbeslag på 22,5 dekar. Av tiltakene som vurderes her, er dette 

tiltaket det som gir det største belaget av dyrka mark. Arealene er hovedsakelig av svært god eller 

god jordkvalitet. Dersom det blir for smalt mellom jernbanen og E6, må noe av dette arealet også 

ansees som bortfalt på grunn av vanskeliggjort drift. Dagens situasjon tyder imidlertid på at det er 

mulig å drifte den relativt smale stripen med dyrka mark mellom dagens jernbane og E6. 
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På store deler av strekningen berører tiltaket områder med begrenset grunnvannspotensial. Med 

nødvendig oppmerksomhet rundt problemstillingen bør konfliktnivået være lavt. 

 

Tabell 8-4: Arealbeslag for tiltak D 

Tiltak Arealtype Areal (dekar) 

D Fulldyrka jord 22,5 

Innmarksbeite 0 

 
 

Lavt konfliktnivå  

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

Arealbeslaget er av noe størrelse i et område med 
svært god jordkvalitet, der jordbruk er 
hoveddomene. Driften vanskeliggjøres noe der det 
blir for smalt mellom jernbanen og E6 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

8.3.5 Tiltak E 

Vurdering av verdier 

Tiltak E strekker seg gjennom jordbruksområdene på Presterud. Arealene består av fulldyrka jord av 

god og mindre god jordkvalitet. 

 

 

 

 
Figur 8-12: Arealtyper i tiltaksområde E Figur 8-13: Jordkvalitet i tiltaksområde E 
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Vurdering av konsekvenser 

Tiltak E medfører et estimert arealbeslag på 12,6 dekar dyrka mark og god og mindre god 

jordkvalitet. Dersom det blir for smalt mellom jernbanen og E6, må noe av dette arealet også ansees 

som bortfalt på grunn av vanskeliggjort drift. På store deler av strekningen berører tiltaket også 

områder med begrenset grunnvannspotensial. 

 

Tabell 8-5: Arealbeslag for tiltak E 

Tiltak Arealtype Areal (dekar) 

E Fulldyrka jord 12,6 

Innmarksbeite 0 

 

Lavt konfliktnivå Tiltaket medfører noe beslag av dyrka mark, men 
vurderes totalt sett likevel å ha et lavt konfliktnivå 
for tema naturressurser. 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

8.3.6 Tiltak F 

Vurdering av verdier 

Tiltaket ligger i et område med stort grunnvannspotensial. Utover dette er det ingen kjente verdier 

for tema naturressurser knyttet til tiltaksområde F. 

Vurdering av konsekvenser 

Lavt konfliktnivå Tiltaket ligger i et område med stort 
grunnvannspotensial. Med nødvendig 
oppmerksomhet rundt problemstillingen bør 
konfliktnivået være lavt.  

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 
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8.3.7 Tiltak G1 

Vurdering av verdier 

Tiltaket ligger i et område med stort grunnvannspotensial. Utover dette er det ingen kjente verdier 

for tema naturressurser knyttet til tiltaksområde G1. 

Vurdering av konsekvenser 

Lavt konfliktnivå På store deler av strekningen berører tiltaket 
områder med stort grunnvannspotensial. Med 
nødvendig oppmerksomhet rundt problemstillingen 
bør konfliktnivået være lavt. 
 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

8.3.8 Tiltak G2 

Vurdering av verdier 

Det er ingen kjente verdier for tema naturressurser knyttet til tiltaksområde G2. 

Vurdering av konsekvenser 

Lavt konfliktnivå Tiltak G2 berører ingen kjente naturressurser 
 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

8.3.9 Tiltak J 

Vurdering av verdier 

Tiltaket ligger parallelt med tiltak D, men går i nordvest retning før Asper stasjon. Strekningen går 

delvis i bebygde områder, men hovedsakelig gjennom områder med fulldyrka jord. Jorda har svært 

god jordkvalitet med mindre innslag av god jordkvalitet. 

Tiltaket ligger også i et område med begrenset grunnvannspotensial. 
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Figur 8-14: Arealtyper i tiltaksområde J Figur 8-15: Jordkvalitet i tiltaksområde J 

 

Vurdering av konsekvenser 

Tiltak J vil medføre et estimert beslag på 2,1 dekar fulldyrka jord. Det meste av dette er jord av svært 

god jordkvalitet. Beslaget er imidlertid av såpass lite omfang at konfliktnivået vurderes som lavt. 

På store deler av strekningen berører tiltaket områder med begrenset grunnvannspotensial. Med 

nødvendig oppmerksomhet rundt problemstillingen bør konfliktnivået være lavt. 

Tabell 8-6: Arealbeslag for tiltak J 

Tiltak Arealtype Areal (dekar) 

J Fulldyrka jord 2,1 

Innmarksbeite 0 

 

Lavt konfliktnivå Tiltak J vurderes ha lavt konfliktnivå for tema 
naturressurser 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 
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8.3.10 Tiltak K 

Vurdering av verdier 

Det er ingen kjente verdier for tema naturressurser knyttet til tiltaksområde K 

Vurdering av konsekvenser 

 

Lavt konfliktnivå Tiltak K berører ingen kjente naturressurser  
 

Middels konfliktnivå. Behov for å vurdere nærmere i 
alternativanalysen 

 

Høyt konfliktnivå. Betydning for valg av konsept ved 
siling i mulighetsstudien 

 

 

9 Oppsummering 

De fleste tiltakene har et lavt konfliktnivå for ikke prissatte temaer. Noen har middels konfliktnivå, og 

bør sees nærmere på i alternativsanalysen. Ingen av tiltakene innebærer et høyt konfliktnivå. 

Tiltakene med konfliktnivå for de ulike utredningstemaene er oppsummert i tabellen under. 

9.1 Kulturarv 

Tiltaksområdet er rikt på kulturminner både fra forhistorisk og nyere tid. Ingen av tiltakene er i 

direkte konflikt med kulturminner og kulturmiljø. Ni tiltak er vurdert til å ha lavt konfliktnivå med 

ubetydelig til noe miljøskade. Ett tiltak, tiltak B, er vurdert til å ha middels konfliktnivå. Ny Frogner 

stasjon kommer nær/i konflikt med tre gravhauger som er automatisk freda. Gravhaugene er satt av 

til bevaring i hensynsone i gjeldene reguleringsplan (1). Ny Frogner stasjon vurderes til å berøre og 

endre kulturlandskap og kulturmiljø. Utstrekning på ny Frogner stasjon bør vurderes nærmere når 

det gjelder mulig konflikt med kjente kulturminner. 

9.2 Landskapsbilde 

Tiltaksområdet er et storskala landskap med små høydeforskjeller. Mellom tettstedene er det store 

sammengende jordbruksområder. Randvegetasjon og vegetasjon i ravinedalene deler opp området 

noe. Jernbane og større veger går gjennom området fra sør til nord. De nye tiltakene ligger i all 

hovedsak i områder som allerede er berørt av jernbanetiltak, og områdene er ikke av regional eller 

nasjonal verdi. Noe utvidelse langs eksisterende jernbanespor og flytting av stasjoner vil ikke påvirke 

det overordnete landskapsbildets karakter nevneverdig, og det antas derfor at konfliktnivået er lavt 

for alle tiltakene. Det er imidlertid usikkerhet rundt hvordan de nye stasjonene, som flyttes til nye 

områder, vil påvirke landskapsbildet lokalt. 

9.3 Naturmangfold 

Områdene har innslag av verdifullt ravinelandskap. Elven Leira renner gjennom området parallelt 

med jernbanen på store deler av strekningen. I nord kommer tiltakene i berøring med Andelva og 

Vorma. Åtte tiltak er vurdert til å ha lavt konfliktnivå for tema naturmangfold. To tiltak, tiltak G2 og K, 

er vurdert til å ha middels konfliktnivå for naturmangfold og bør vurderes nærmere i 

alternativsanalysen. Tiltak G2 ligger innenfor verneområde Andelva, Nessa og Risa dyrelivsfredning. 

Tiltaket gjennomføres på arealer som tidligere hadde jernbanespor, men som ble revet for noen år 

siden. Tiltaket utføres dermed ikke utenfor sporområdet, men tiltak i verneområder vil likevel 

medføre økt behov for vurderinger og formell prosess med vernemyndighetene. Tilsvarende gjelder 
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for tiltak K, som ligger i verneområde for Vorma. Dersom tiltaket kan gjennomføres på eksisterende 

arealer, vil det ikke medføre betydelige endringer for naturmangfold, men vil kreve formell prosess 

mot vernemyndighetene. Må det gjøres ytterliggere utfyllinger i Vorma kan konfliktnivået øke. 

9.4 Friluftsliv / By- og bygdeliv 

Langs hovedbanen ligger tettsteder og byer som har hatt en betydelig utvikling etter etablering av 

hovedbanen, bla. Kløfta, Jessheim, Råholt og Eidsvoll. Det er etablerte ski-, sommer, og sykkelløyper 

langs store deler av tiltaksområdet, og registrert enkelt viktige friluftsområder tett på tiltaksområdet 

rundt Kløfta og Jessheim. Det er vurdert at verdiene i områdene i hovedsak ikke forringes, og alle 

tiltakene er vurdert til å ha et lavt konfliktnivå for tema friluftsliv / by- og bygdeliv. Flytting av 

stasjoner vurderes å ha begrensete konsekvenser for tettstedene. I hovedsak er stasjonsflyttingene i 

tråd med overordnete planer.   

9.5 Naturressurser 

Jernbanestrekningen går gjennom områder med dyrka marka av svært høy og høy jordkvalitet i både 

Lillestrøm og Ullensaker kommuner, som begge er kommuner med betydelig jordbruksproduksjon. 

På øvre Romerike er det også forholdsvis store grunnvannsressurser. Spesielt ressursene i området 

rundt Gardermoen er betydelige. Ni tiltak er vurdert til å ha lavt konfliktnivå med ubetydelig 

endinger av naturressursene. Tiltak D gir større beslag i høykvalitets produktiv jord og bør vurderes 

nærmere i alternativfasen. 

Tabell 9-1: Oppsummeringstabell med konfliktnivå for de ulike tiltakene for ikke prissatte temaer 

Tiltak Kulturarv Landskap Naturmangfold Friluftsliv / By- 
og bygdeliv 

Naturressurser 

A      

B      

C      

D      

E      

F      

G1      

G2      

J      

K      
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