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Høringsuttalelse til KVU Kongsvingerbanen 
 
Det vises til høringsbrev oversendt Lillestrøm kommune. 
 
Bingen Lenseminneforening (BLF) er en kulturminnevernforening som arbeider aktivt med bevaring og 
formidling av fløterhistorien og fløtermiljøet ved Bingen lenser.  
Vi samarbeider også tett med det fredede fløtermuseet Fetsund lenser, og i kulturvernsammenheng anses 
Bingen lenser og Fetsund lenser å utgjøre en samlet enhet. 

Vernemyndighetene på fylkesnivå og hos Riksantikvaren er godt kjent med kulturvernverdiene ved Bingen 
lenser, og fredning av hele området i tilknytning til det tidligere fredede Fetsund lenser er vurdert som en 
meget aktuell løsning.  

Områdene på land og i vann ved Bingen lenser er regulert til kulturvernområde i «Områdeplan for Bingen 
lenser og områdene langs Glomma» vedtatt av Lillestrøm kommune i 2020. 

BLF gjør også oppmerksom på at bunnen ved Bingen lenser er båndlagt for å verne det kulturhistoriske 
bunntømmeret som ligger i hele området fra Bingsfoss til Fetsund lenser. 

Det historiske fløtermiljøet ved Bingen og Fetsund lenser er også vurdert til å være kandidat til UNESCOs 
verdensarvliste, og anleggstekniske løsninger i området vil kunne ødelegge kandidaturet. 

Av konseptutvalgutredningen for Kongsvingerbanen framkommer det at en kryssing av Glomma med 
jernbanebru kan komme i området ved Bingen lenser. 

Som det framkommer av ovenstående vil dette kunne berøre kulturvernområdet ved Bingen lenser og komme 
i vesentlig konflikt med dette. 

Bingen Lenseminneforening ber derfor om at det i det videre arbeidet med oppgradering av 
Kongsvingerbanen legges vekt på en krysningsløsning av Glomma som ikke kommer i konflikt med de 
betydelige kulturvernverdiene i dette området. Vi henviser her også til høringsuttalelsen fra Lillestrøm 
kommune til KVU Kongsvingerbanen hvor det heter: «Ved kryssing av Glomma er det også viktige 
verneinteresser ved Fetsund- og Bingen lenser». 
 
Bingen Lenseminneforening ber også om å bli oppført som høringsinstans og info-mottaker for videre arbeid 
med dette prosjektet. 
 
Med vennlig hilsen 
Bingen lenseminneforening 
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