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Uttalelse til høring - KVU Kongsvingerbanen - tilbudsforbedringer langs
transportkorridoren Lillestrøm - Kongsvinger - riksgrensen
Vi viser til oversendelse datert 04.12.2020 med høring av konseptvalgutredning (KVU) for
Kongsvingerbanen. Gjennom KVU-arbeidet skal bl.a. fremtidig transportbehov for Kongsvingerbanen
analyseres. Analysene skal gi et grunnlag for å vurdere om og når det er nødvendig med eventuelle
infrastrukturtiltak på Kongsvingerbanen.
Statsforvalteren er positiv til prosessen, og ut fra klimahensyn ser vi behovet for å legge forholdene
til rette for videre utvikling av Kongsvingerbanen. I tillegg fremmer bedre infrastruktur og reduserte
reisetider regional utvikling.
I Retningslinjer for samordnet bolig- areal og transportplanlegging kommer det frem at
knutepunkter for kollektivtrafikken bør ha gode overgangsmuligheter mellom ulike transportmidler.
Behov for innfartsparkering langs hovedlinjene bør tas med i konseptene.
Det er en prioritert målsetting, blant annet i godsstrategien og i NTP, å overføre tømmertransport fra
vei til jernbane. Overføring av denne transporten til jernbane har stor samfunnsmessig betydning.
I KVU-arbeidet vurderes behovet for kryssingsspor og dobbeltspor på enkelte deler av strekningen.
Det har blitt utarbeidet forskjellige konsepter uten at noe er konkretisert så langt i arbeidet.
Statsforvalterens rolle i plansaker er å se til at nasjonale føringer og forventninger er lagt til grunn
for planleggingen og vi kommenterer ut fra dette. Det vil være mer relevant for Statsforvalteren å gå
i detalj senere i prosessen når det foreligger konkrete planer.
Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyninga på kort og lang sikt.
Stortinget behandlet i desember 2015 nasjonal jordvernstrategi. Stortinget fastsatte der et mål om
at den årlige omdisponeringen av dyrka jord skulle være mindre enn 4000 daa/år innen 2020.
Dersom det er aktuelt å omdisponere dyrka eller dyrkbar mark, skal det også utredes alternativ som
ikke medfører tap av dyrka/dyrkbar mark. Dette bør også tas med i konseptene.
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