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Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 - høringsuttalelse fra Nord-Fron kommune 
 
Høringen knytt til Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 ble behandlent i Nord-Fron 
kommunestyre 19.06.2018, sak 63/18. 
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Vedlegg: 

1. Jernbanesektorens handlingsprogram - Høringsutgave 
2. Høringsuttalelse til Jernbanedirektoratets handlingsprogram 2018 - 2029 - 

Dovre- og Raumabanen 
 
Administrasjonssjefen legg saka fram for kommunestyret med slik  
 
Innstilling: 
Høringssvar fra Nord-Fron kommune til Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-
2029: 
 

1.  Jernbanen binder opp store sentrale arealer i mange byer og tettsteder, 
og legger betydelige begrensninger for utviklingen av tilstøtende 
områder. Det er viktig at sektoren fortsatt er bevisst sitt historiske 
samfunnsansvar også i mindre byer og tettsteder med sentrale 
stasjonsområder. Dette må framgå i jernbanesektorens 
handlingsprogram.    
 
Handlingsprogrammet må prioritere gode planfrie kryssingsløsninger i 
bysentrum der jernbanen i dag utgjør en sterk barriere, og hindring for 
sentrums- og knutepunktutvikling. Gode planfrie kryssinger som er 
integrert i det overordnede gang- og sykkelveinettet er mange steder en 
forutsetning for knutepunkt- og sentrumsutvikling. Dette er tilfelle blant 
annet på Vinstra og Otta i vår region.    
 
Mange av byene og tettstedene i Gudbrandsdalen vokste fram rundt 
jernbanestasjonene på begynnelsen av 1900-tallet. Stasjonsområdene 
utgjorde attraktive elementer og naturlige møtesteder i sentrum. 
Kryssing av jernbanesporet var etter datidens standard i hovedsak i 
plan både for gående og kjørende. Høyere krav til sikkerhet og planfri 
kryssing har bidratt til at stasjonsområdene i dag utgjør barrierer for 
utvikling av sentrum og fortetting i sentrumsnære områder.  
 
Nord-Fron kommune registrerer at BaneNOR vil bruke store ressurser 
på å erstatte planoverganger rundt Vinstra by med kulverter. Samtidig 
faller oppgradering av jernbanekryssing ved Vinstra stasjon i sentrum 
utenfor disse prosjektene. Nord-Fron kommune vurderer at tiltak ved 



stasjonsområdet i sentrum vil ha langt større samfunnsnytte og 
risikoreduserende virkning. BaneNOR har i tillegg signalisert behov for 
forlenget perrong og økt langtidsparkering ved stasjonen.  
Disse tre omforente behovene bør løses gjennom et samordnet 
prosjekt.  
 
For øvrig støtter Nord-Fron kommune høringsuttalelsen fra 
Jernbaneforum Dovre og Raumabanen. 
 

 

 
Kommunestyret 19.06.2018: 
 
Behandling i møte: 
 
Ordførar Rune Støstad la fram følgende forslag til tillegg før siste setning: 
 
Av sikkerhetsmessige årsaker, stort behov for parkeringskapasitet og behov for 
universell utforming bør Vinstra stasjon oppgraderes. I første del av planperioden må 
det settes av midler til reguleringsplan for stasjonsområdet på Vinstra. Basert på 
reguleringsplanen bør stasjonsområdet bygges ut innen 2023. 
 
Innstillinga med tillegget frå Rune Støstad vart samrøystes vedtatt. 
 
KOM- 063/18 Vedtak: 
 
Høringssvar fra Nord-Fron kommune til Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-
2029: 
 

 Jernbanen binder opp store sentrale arealer i mange byer og tettsteder, 
og legger betydelige begrensninger for utviklingen av tilstøtende 
områder. Det er viktig at sektoren fortsatt er bevisst sitt historiske 
samfunnsansvar også i mindre byer og tettsteder med sentrale 
stasjonsområder. Dette må framgå i jernbanesektorens 
handlingsprogram.    
 

Handlingsprogrammet må prioritere gode planfrie kryssingsløsninger i 
bysentrum der jernbanen i dag utgjør en sterk barriere, og hindring for 
sentrums- og knutepunktutvikling. Gode planfrie kryssinger som er 
integrert i det overordnede gang- og sykkelveinettet er mange steder en 
forutsetning for knutepunkt- og sentrumsutvikling. Dette er tilfelle blant 
annet på Vinstra og Otta i vår region.    
 

Mange av byene og tettstedene i Gudbrandsdalen vokste fram rundt 
jernbanestasjonene på begynnelsen av 1900-tallet. Stasjonsområdene 
utgjorde attraktive elementer og naturlige møtesteder i sentrum. Kryssing 
av jernbanesporet var etter datidens standard i hovedsak i plan både for 
gående og kjørende. Høyere krav til sikkerhet og planfri kryssing har 
bidratt til at stasjonsområdene i dag utgjør barrierer for utvikling av 
sentrum og fortetting i sentrumsnære områder.  
 

Nord-Fron kommune registrerer at BaneNOR vil bruke store ressurser 
på å erstatte planoverganger rundt Vinstra by med kulverter. Samtidig 



faller oppgradering av jernbanekryssing ved Vinstra stasjon i sentrum 
utenfor disse prosjektene. Nord-Fron kommune vurderer at tiltak ved 
stasjonsområdet i sentrum vil ha langt større samfunnsnytte og 
risikoreduserende virkning. BaneNOR har i tillegg signalisert behov for 
forlenget perrong og økt langtidsparkering ved stasjonen.  
Disse tre omforente behovene bør løses gjennom et samordnet prosjekt. 
  
Av sikkerhetsmessige årsaker, stort behov for parkeringskapasitet og 
behov for universell utforming bør Vinstra stasjon oppgraderes. I første 
del av planperioden må det settes av midler til reguleringsplan for 
stasjonsområdet på Vinstra. Basert på reguleringsplanen bør 
stasjonsområdet bygges ut innen 2023. 
 
For øvrig støtter Nord-Fron kommune høringsuttalelsen fra 
Jernbaneforum Dovre og Raumabanen. 
 

 

 
Bakgrunn for saka: 
Jernbanedirektoratet har sendt «Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029» 
ut på høring med svarfrist 22. juni 2018. Det er ønskelig at en større del av 
persontrafikken fra Vinstra til Lillehammer, Trondheim, Oslo og Gardermoen skal skje 
med tog. BaneNOR rapporterer om økende trafikk fra Vinstra stasjon, og at mange 
passasjerer fra andre regioner velger å kjøre til Vinstra for så å ta toget videre til 
Oslo. Det synes og som stadig flere lokale pendlere velger å bruke toget framfor 
egen bil. Dette er en positiv utvikling.  
Nord-Fron kommune og BaneNOR er enige om behovet for økt langtidsparkering, 
forlenga perrong og planfri kryssing ved Vinstra stasjon. Dette er kostbare tiltak som 
det må bevilges penger til gjennom nasjonal transportplan (NTP).  
 
Rådmannsledelsens vurdering: 
Vinstra stasjon, jernbanetrase og omliggende område har vært tema for tettsteds- og 
byutvikling av Vinstra i mange år, sist nå i prosjektet «Vinstra 2046». Jernbane og 
stasjonen gir er et verdifullt og viktig kollektivtilbud. Samtidig gir det stor påvirkning 
på hvordan tilstøtende områder kan utvikles og brukes. Sikkerhet er også et viktig 
element. 
 
RL er glad det her er anledning til å komme med innspill til handlingsprogrammet da 
dette er et viktig punkt for kommunen. Vi ønsker et bedre samspill med BaneNOR for 
videre utvikling av området. Både kommune, naboer og næringsliv kan bidra, men 
BaneNOR må være den største premissgiveren, og økonomisk ansvarlige for 
jernbanelinje og stasjon.  
 
RL støtter samtidig det arbeidet Jernbaneforum gjør i denne saken. Av praktiske 
årsaker blir saken lagt direkte fram for kommunestyrets møte 19.6.18. 
 
 
 
Administrasjonssjefen i Nord-Fron 
Arne Sandbu 
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